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A importância do  Poder Legislativo
A primeira forma de orga-

nização política da vida 
brasileira, no período co-

lonial, foi a Câmara de Vereação, 
diz o mestre em Educação, profes-
sor Paulo Natanael.

Antes do Poder Executivo, 
exercido por lugares-tenentes do 
rei português, quem decidia no 
poder local, sobre as questões de 
infra-estrutura, eram as assem-
bléias de “homens bons”, sucedi-
das pela forma mais sistêmica das 
Câmaras de Vereadores, nascidas 
das Ordenações Afonsinas, a par-
tir de 1521.

Daí, até 1603, quando o domínio 
espanhol sobre o reino e as colô-
nias impôs novas regras adminis-
trativas municipais, o Brasil viveu 
segundo as decisões de legislado-
res locais, eleitos pela população 
de homens livres, sem a neces-
sidade da existência de prefeitos, 
que só vieram a existir muito mais 
tarde, e eleitos pelos vereadores.

Essa modalidade de exercício 
local da autoridade, nascida do re-
clamo gregário de ordem e gover-
nabilidade, impediu que a colônia 
submergisse na anarquia de seus 
núcleos iniciais.

As Câmaras Municipais agre-
gavam a suas competências, a 
ação jurisdicional, tanto que da 
vereação ou conselho de Verean-

ça, participava obrigatoriamente 
um juiz, a quem cabia acumular 
funções de promotor, denuncian-
do crimes e contravenções, e da 
magistratura julgando e impondo 
penas.

Todos, vereadores e juízes inte-
grantes das Câmaras, eleitos por 
um mandato de três anos (sem re-
eleição), não podiam negar-se ao  
cumprimento do mandato. Além 
de não serem pagos pelo exercício 
do cargo, ainda eram obrigados a 
assinar compromisso pelo qual, 
enquanto durasse o mandato, res-
ponderiam com seus bens pesso-
ais pelos prejuízos causados por 
suas decisões, ao interesse cole-
tivo. Era a hipoteca dos bens dos 
vereadores em garantia.

Muitas dessas regras se perde-
ram, infelizmente, com o evoluir 
dos tempos e dos procedimentos. 

De lá para cá, os poderes muni-
cipais viram diminuída sua antiga 
importância, na mesma proporção 
em que as câmaras municipais 
deixaram de ser Poder Legislati-
vo.

Com os governos centraliza-
dos, passaram eles a mostrar 
pouca presença no quadro polí-
tico-administrativo do país.  Os 
governos federal e estadual se 
fortalecem à medida que se deu 
o despojamento e do empobre-

cimento dos municípios e suas 
respectivas câmaras municipais. 
Até porque o executivo, em todas 
as esferas, sobrepôs-se ao legis-
lativo, e com o presidencialismo 
extremado vigente, a tendência é 
agravar-se progressivamente o 
“status quo”.

No entanto, a ninguém escapa 
a importância dos governos locais 
e seus órgãos, de que a vereança 
é o melhor exemplo. Afinal, o mu-
nicípio ainda é a única esfera do 
Poder Público a que corresponde 
em concreto, um território, uma 
população e uma economia. É no 
município que se nasce, se vive e 
se morre. Estado e União são fic-
ções jurídicas, que sequer pode-
riam existir, sem que existissem 
os municípios.

A partir dessa constatação, 
todos os serviços básicos de in-
teresse do povo teriam que ser 
de natureza municipal. Em razão 
disso, os orçamentos deveriam 
adequar-se a tais competências 
e destinar dinheiro público para a 
sua consecução.

Mas, falar em modificação na 
pirâmide tributária, da qual ao 
município cabe a ínfima miga-
lha de 17%, atualmente é hilário, 
eis que não só as esferas de po-
der mais fortes tripudiam sobre 
a mais fraca, como ainda o mais 

importante dos poderes, que é o 
Legislativo, se encolhe intimidado 
ante um executivo que sobre ele 
passa como um trator.

Nesse mês, 5.568 (5 novos a 
mais) estarão elegendo prefeitos 
e vereadores. No legislativo, um 
total de 434.721 candidatos dis-
puta 57.410 cadeiras, ou seja, a 
cada 7,57 um será eleito. Todas as 
faixas etárias (a partir de 18 anos) 
estão representadas, indicando 
um cardápio farto para a socieda-
de escolher.

O futuro do governo popular 
municipalista está subordinado a 
essa condição expressa de que as 
massas democráticas adquirirão, 
pela educação e a prática das ins-
tituições livres, a clarividência ne-
cessária para discernir nas suas 
fileiras os elementos mais sãos, 
mais idealistas, para lhes conferir 
o poder.

Temos a íntima convicção de 
que o regime democrático se con-
cretiza não pelas campanhas que 
pregam o voto nulo, mas pela se-
leção moral e intelectual dos can-
didatos.

A melhor maneira de fazer 
justiça, nessas eleições é votar e 
considerar, como Burguess, que o 
governo do povo, pelo povo, deve 
ser realizado pelos melhores do 
povo. ■

“Precisamos registrar os cumprimentos à Uvesp e 
à Secretaria de Turismo, à Sabesp e ao Desen-

volve SP por capacitar municípios na direção do turismo, 
sem dúvida o maior empregador de todos os tempos. Pa-
rabéns a todos, pois assim estão ajudando a Assembleia 
Legislativa do Estado a cumprir o seu papel, interagindo 
com a sociedade.”

Rodrigo Corrêa
Santa fé do Sul

“Em Mogi das Cruzes a Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência e Mobilidade Reduzida tem atu-

ado brilhantemente. Estamos indicando o coordenador Va-
nadir da Silva Alves para representar a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes na Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Ci-
dadania.

Marcol Aurélio Bertaiolli
Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes

“Obrigado por poder contar com esse espaço para 
divulgar assuntos relevantes e de interesse 

público, é muito importante levar informação ao público. 
Também agradeço porque considero uma forma de reco-
nhecimento ao trabalho que venho desenvolvendo no Le-
gislativo.”

Paulo Correa
Vereador de Barretos

“Queremos registrar nossos agradecimentos pela 
realização da Caravana em Bertioga. Foi muito 

importante para a cidade. Por outro lado, cumprimento 
a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência pela 
unidade da Rede Lucy Montoro em Santos, que está na 
fase de implantação”

Professor José Augusto
Conselho dos Direitos da Pessoa com  Deficiência de Bertioga
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Da Redação

“Em 2008, a jornalis-
ta Luana Sanches 
compôs uma ex-

celente matéria sobre o Poder 
Legislativo, publicada na revis-
ta Ictus e no Jornal do Interior. 
De lá para cá, os conceito são 
os mesmos, incluindo o mo-
delo de capacitação (que está 
sendo produzido pela Uvesp), 
com uma forte novidade, a “Lei 
da Ficha Limpa”.

Historicamente, e mais uma 
vez, a eleição para o legislati-
vo é praticamente deixada de 
lado, até pela cultura imposta 
por um país presidencialista e 
que viveu durante muitos anos 
sob o regime ditatorial. Lamen-
tavelmente pesquisa realizada 
no ano passado, mostrou que 
71% dos brasileiros não lem-
bram em que votou para vere-
ador em 2008, não lembram ou 
nem querem lembrar pela ver-
gonha de não terem escolhido 
conscientemente.

A falta de informações da 
população na hora de votar 
pode custar ainda muito mais 
caro se os representantes da 
Câmara não forem capacita-
dos para o cargo. Responsável 
pela fiscalização e legislação, 
o vereador pode criar leis que 
contribuem para o crescimento 
econômico do município, para 
um sistema de ensino melhor, 
buscar o progresso através do 
apoio à micro e pequena em-
presa, legislar sobre os tri-
butos municipais, bem como 
autorizar isenções, anistias 
fiscais e remissão de dívidas. 
Por todas essas funções es-
senciais, que podem ajudar ou 
atrapalhar a organização e o 
desenvolvimento municipal, é 
preciso saber escolher os di-
rigentes, porque todos nós va-
mos ser conduzidos por quem 
está no poder.

“Nos países desenvolvidos, 
onde estive para estudar o po-
der local, como a Alemanha e 
os Estados Unidos, a cultura é 
de que vereadores são autori-
dades investidas do poder de 
representar o povo e, portanto, 
formadores de opinião a servi-
ço de uma causa comum”, diz o 
presidente da Uvesp, Sebastião 
Misiara. Você conhece um bom 
vereador pelo seu compromis-
so com o desenvolvimento lo-
cal, com a fiscalização do Po-
der Executivo, com a criação de 
projetos de desenvolvimento 
sustentável.

A Câmara, também, tem a 
obrigação de fiscalizar em prol 
do bom uso do dinheiro público 
e atuar nos processos e pedi-
dos de esclarecimento ao Exe-
cutivo.

A excelente advogada do CE-
PAM, Laís Mourão diz que o ve-
reador tem que observar como 
o prefeito está trabalhando, em 
relação a cumprir o orçamen-
to, observar se ele está fazendo 
contratos de prestação de ser-
viços, como por exemplo, o de 

VOTAR É IDENTIFICAR A SI MESMO

concessão de transporte, varri-
ção de ruas, tudo precedido por 
um processo de licitação.

GRANDES FERRAMENTAS
O vereador tem dois for-

tes instrumentos para fazer 
essa fiscalização. Um deles é 
o pedido de informações, que 
o vereador pode exercer indi-
vidualmente, e o outro mais 
conhecido é a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI). Uma 
comissão que representa toda 
a Câmara vai investigar uma 
denúncia, na maioria das vezes 
de improbidade administrativa 
ou corrupção. Se a denúncia for 
verdadeira, ela é encaminha-
da ao Ministério Público ou ao 
Presidente da própria Câmara, 
com a solicitação de uma co-
missão processante para cas-
sar o mandato do prefeito.

“Por isso tem muita rele-
vância a função do vereador. 
Ele tem o poder de destituir 
um prefeito do seu cargo”, diz 
a técnica do Cepam, Laís Mou-
rão.

PAPEL DA POPULAÇÃO
O povo pode e deve cobrar 

que os parlamentares cum-
pram o seu papel. Todavia, 
para a sociedade civil interagir 
mais com a Câmara, é preciso, 
inicialmente, um comprome-
timento do cidadão com o seu 
representante no sentido de 
conhecer seu trabalho, acom-
panhar suas ações em favor do 
desenvolvimento sustentável e, 
principalmente, participar dos 
debates da edilidade.

Para o presidente da Uvesp, 
o conceito de que o vereador 
não trabalha é antidemocrático 
e anti-republicano. “Para ver a 
capacidade de um vereador é 
preciso conhecer seus proje-
tos. “A única forma de intera-
gir, assim, é mudar a cabeça 
das pessoas com relação ao 
poder legislativo”, garante Mi-

siara
Cientistas políticos afirmam 

que a melhor forma de mudar 
isso, recuperando a confiança 
do cidadão, é maior transpa-
rência nas atividades parla-
mentares. Os vereadores es-
tão atentos para isso. Nesse 
atual mandato, a maioria das 
câmaras transmite suas ses-
sões, por rádio ou por televisão 
e agora com a Lei de Acesso a 
Informação, as coisas ampliam 
ainda mais na direção do co-
nhecimento popular.

UM NOVO MOMENTO
A construção de um novo 

ELEIÇÕES

O VEREADOR E SUA FUNÇÃO FISCALIZADORA

A Uvesp, em parceria com o Tribunal de Contas da União, vai distribuir 
aos novos vereadores, cujo levantamento está sendo  efetuado pela enti-
dade,  cartilha de orientação para a fiscalização pública.

A ação dos vereadores tem a auxiliá-la órgãos públicos como o Minis-
tério Público Federal, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas da 
União, Tribunal de Contas do Estado, as controladorias dos estados, a Polí-
cia Federal, as polícias estaduais, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.

O vereador é o membro do Poder Legislativo do município. Nessa con-
dição, ele desempenha como funções típicas, as tarefas de legislar e exer-
cer o controle externo do Poder Executivo, isto é, da Prefeitura.

A função legislativa consiste em elaborar, apreciar, alterar ou revogar 
as leis de interesse para a vida do município. Essas leis podem ter origem 
na própria Câmara ou resultar de projetos de iniciativa do prefeito, ou da 
própria sociedade, através da iniciativa popular.

A função fiscalizadora está relacionada com o controle parlamentar, 
isto é, a atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo 
e a burocracia. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento, 
por parte do Legislativo, da implementação das decisões tomadas no âm-
bito do governo e da administração.

A função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Consti-
tuição Federal, no artigo 31.

Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar 
as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Carta Magna 
de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a lega-
lidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador 
avaliar permanentemente a gestão e as ações do Prefeito.

Entre as ações de fiscalização, destaca-se o exame dos mecanismos de 
controle da gestão presentes ou não no município, como:o cumprimento 
das metas previstas, a execução das ações de governo, a execução do or-
çamento, a gestão dos administradores públicos, as operações de crédito, 
avais, garantias, direitos e haveres da prefeitura  e as renúncias de receitas 
porventura efetivadas.

ATIVIDADES DA UVESP

Entre as ações de apoio aos gestores municipais (prefeitos e vereado-
res), a Uvesp tem programada uma série de atividades de capacitação, com 
a discussão de políticas públicas, em 2013. Iniciando-se com a Caravana da 
Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, a entidade fará, no Palácio dos Ban-
deirantes, o Encontro Estadual de Novos Prefeitos e Novos Vereadores, em 
março, dando oportunidade a que os gestores conheçam os programas do 
Governo do Estado e as possibilidades de parcerias e convênios.

Com o calendário em discussão a entidade continuará na série de se-
minários para debater os municípios de interesse turístico, assim como a 
série “Legislativo Passado a Limpo”, em parceria com o Tribunal de Contas 
do Estado.

modelo democrático na política 
brasileira tem, a ajudá-la, a lei 
da ficha limpa, campanha que 
contou com a Igreja Católica, a 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil e outras instituições ligadas 
à cidadania. Embora incipien-
te, a Lei da Ficha Limpa ser-
ve de forma complementar de 
expressão do eleitor, primeiro 
interessado – acredita-se – em 
barrar aqueles candidatos que 
estão sendo questionados no 
Poder Judiciário. Com o passar 
do tempo, a lei da ficha limpa 
será o maior, melhor e mais 
completo instrumento à dispo-
sição do povo brasileiro. ■
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ARTIGOS

Por: Antonio Sergio Baptista

Mas, para atingir seus 
objetivos é preciso, 
em primeiro lugar, 

cercar-se de colaboradores 
competentes, leais, honestos, 
que compartilhem dos mesmos 
ideais que o levaram à vitória 
nas urnas. 

Em segundo lugar, procurar 
conhecer bem a estrutura que 
vai comandar e, de forma es-
pecial, os recursos humanos 
disponíveis, não se deixando 
enganar pelo canto da sereia de 
certas entidades, normalmente 
de fachada, que tentando se 
aproveitar do suposto novicia-
do, oferecem-se para ajudar ou 
ensinar o Prefeito a governar. 

A experiência anterior, a 
seriedade de conduta, o pro-
fissionalismo comprovado, são 
atributos que devem ser crite-
riosamente sopesados, seja na 
escolha dos assessores diretos, 
seja na escolha de consultorias 
e assessorias externas, hoje 
absolutamente necessárias, 
em face da amplitude e comple-
xidade de temas que envolvem 
a condução das administrações 
públicas municipais. 

É preciso estar atento a tudo 
acompanhando, diuturnamen-
te, a execução do orçamento 
do exercício, para não incorrer 
em irregularidades que condu-
zem à rejeição das contas, em 
decorrência de parecer exara-
do pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo que, se re-
ferendado pela Câmara Munici-
pal, leva à inelegibilidade, por 
oito anos, por força da decanta-
da “lei da ficha limpa”. 

Mas não é só! As licitações 
e contratos precisam ser tra-
tados com muito rigor obser-
vados, não só a legislação de 

regência, mas, principalmente, 
as súmulas e precedentes do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo e, bem por esta 
razão, os editais devem ser 
precedidos do parecer jurídi-
co exigido, sempre é oportuno 
lembrar, pelo parágrafo único 
do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 
(Institui normas para licitações 
e contratos da Administração 
Pública).

Aliás, também convém ano-
tar que as licitações e contra-
tos julgados irregulares, em 
sede de apreciação pelas cor-
tes de contas, carregam como 
consequência, além da apu-
ração de responsabilidades, o 
risco de multa, até o valor de 
2000 Ufesp’s (R$ 36.880,00 em 
12/20112), aplicada aos res-
ponsáveis, prefeitos, secre-
tários municipais e, também, 
presidentes de comissões de 
licitação.

Além disso, tais decisões 
estão sujeitas à promoção de 
Ação de Improbidade, por ini-
ciativa do Ministério Público 
de Contas, hoje atuando efe-
tivamente na Corte de Contas 
Paulista ou, ainda, de diversas 
entidades e organizações não 
governamentais, criadas para 
combater a corrupção no setor 
público. 

Em tempos de crise glo-
bal, com evidentes reflexos 
na economia brasileira, é pre-
ciso estar atento à execução 
orçamentária como um todo, 
acompanhando, passo a passo, 
o comportamento da arrecada-
ção em confronto com as metas 
de resultado primário ou nomi-
nal e, se for o caso, promover 
a limitação de empenho de que 
trata o caput do artigo 9º da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000) 
que tem a seguinte dicção: 

Art. 9o Se verificado, ao fi-
nal de um bimestre, que a re-
alização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das 
metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Ane-
xo de Metas Fiscais, os Poderes 
e o Ministério Público promove-
rão, por ato próprio e nos mon-
tantes necessários, nos trinta 
dias subseqüentes, limitação 
de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes or-

çamentárias.
É prudente contingenciar as 

despesas de custeio, alterar 
cronogramas físicos de inves-
timentos em execução, adiar 
a criação, expansão ou aper-
feiçoamento de ações gover-
namentais, sempre lembrando 
que o “equilíbrio das contas pú-
blicas” é um dos princípios fun-
damentais da responsabilidade 
na gestão fiscal.

As eventuais dívidas, os res-
tos a pagar sem disponibilidade 
de caixa, a conhecida “heran-
ça maldita”, deixada por ex-
prefeitos que, apesar de todo o 
esforço, encontraram imensas 
dificuldades para ajustar as 
contas públicas, devem ser tra-
tada como dívida do Município 
e, como tal, devem ser equa-
cionadas e pagas, na medida 
das disponibilidades orçamen-
tárias, criando-se, quando ne-
cessário, mecanismos que pos-
sibilitem sua redução ao longo 
do(s) exercício(s) futuro(s). 

Aliás, neste passo e para 
concluir, é oportuno lembrar 
que, mesmo tratando-se de 

administrações públicas mu-
nicipais existe, como já tive 
oportunidade de demonstrar 
em artigos sobre o tema, enor-
me e insuperável desproporção 
entre as receitas arrecadadas 
e o número de habitantes de 
cada comuna, especialmente 
em decorrência da equivocada 
formula da partilha tributária, 
albergada no parágrafo único 
do artigo 158 da Constituição 
Federal, situação que, há mais 
de vinte anos, vem prejudican-
do, enormemente, significativa 
parcela de Municípios brasilei-
ros. Os desafios são significa-
tivos. Voltarei ao tema. Suces-
so!!! ■

P R E F E I T O S 
C O M E Ç A R  C E R T O
C O M E Ç A R  B E M

Antonio Sergio Baptista 
Advogado
Especialista em direito público

Convenção. Escolha dos candidatos: Prefeito(a) e Vice, 
Vereadores(as). Registro das chapas: majoritária e proporcional. 

Impugnações. Campanha. Eleição. Segundo turno para alguns. 
Apuração. Proclamação dos resultados. Vitória. Comemorações. 

Diplomação. Posse em 1º de janeiro de 2013: UMA IMENSA 
VONTADE DE TRABALHAR; CRIAR; INOVAR; JUSTIFICAR CADA 
VOTO RECEBIDO, CUMPRIR, ENFIM, TODAS AS PROMESSAS DE 

CAMPANHA E MUITO, MUITO MAIS!
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PERFIL DOS VEREADORES 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Associação Transparên-
cia Municipal está reali-
zando, pela segunda vez, 

um estudo sobre o perfil dos Ve-
readores do Estado de São Paulo 
a partir de informações obtidas 
junto ao cadastro elaborado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral – e 
disponibilizado em meio eletrôni-
co – o que faz com que os dados 
contemplam o universo dos Vere-
adores eleitos. 

Muito embora as informações 
disponíveis se refiram exclusi-
vamente às características dos 
Vereadores, através dos dados 
processados é possível conhecer, 
com grande nível de detalhamen-
to, quem é o Vereador paulista, o 
que facilita o trabalho dos estu-
diosos sobre o tema. 

O desenho do perfil do Verea-
dor paulista, a partir de algumas 
de suas características – sexo, 
idade, ocupação e partido polí-
tico – é importante para que se 
conheça quem é o legislador mu-
nicipal, um dos agentes políticos 
que está mais próximo da popula-
ção e que, portanto, está melhor 
informado das necessidades das 
suas comunidades. 

Em 2012 foram realizadas 
eleições em 645 Municípios do 
Estado de São Paulo, tendo sido 
eleitos 6.909 Vereadores. O Esta-
do concentra 11,58% dos Municí-
pios do país e 12,04% do número 
total de Vereadores. Na eleição de 
2008 haviam sido eleitos 6.323 Ve-
readores. Houve nesta eleição um 
acréscimo de 586 cadeiras.

No Brasil foram eleitos em 
2012 um total de 57.377 Vereado-
res em 5.568 Municípios. Em 2008 
foram eleitos 51.903 Vereadores 
em 5.563 Municípios, com um 
acréscimo de 5.474 cadeiras.

As características do perfil 
As variáveis utilizadas foram 

estruturadas da seguinte forma: 
■ Sexo - se masculino ou femi-

nino 
■ Idade - caracterizada segun-

do nove diferentes grupos: 
até 18 anos 
de 18 a 20 anos
de 21 a 24 anos
de 25 a 34 anos 
de 35 a 44 anos 
de 45 a 59 anos 

de 60 a 69 anos 
de 70 a 79 anos 
com 80 anos ou mais 
■ Ocupação - utilizando-se 

a informação correspondente à 
declaração feita pelo Vereador 
ao preencher a ficha de inscrição 
como candidato, mantendo-se o 
máximo de detalhe.

■ Partido Político - conside-
rando-se a filiação partidária do 
Vereador eleito e não a coligação 
partidária 

O sexo dos Vereadores
No pleito de 2012 nada menos 

que 88,57% dos Vereadores elei-
tos no Estado são do sexo mas-
culino e 11,43% do sexo feminino. 
No conjunto dos Vereadores elei-
tos no Brasil os do sexo masculi-
no são 86,66% e do feminino são 
13,34%.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Vereadores eleitos 
em relação ao número de candi-
datos segundo o sexo, verifica-se 
que a proporção dos candidatos 
do sexo feminino obteve pratica-
mente 4 vezes menos sucesso 
que os candidatos do sexo mas-
culino.

A idade dos Vereadores
A variável idade pode dar uma 

idéia da experiência de vida do Ve-
reador e ser determinante na sua 
escolha pela comunidade. 

No pleito de 2008 a maior parte 
dos Vereadores eleitos no Estado 
está no grupo de idade entre 45 a 
59 anos (42,56%), seguindo-se em 
importância o grupo de idade entre 
35 e 44 anos (31,87%). Os Vereado-
res com idade entre 25 e 34 anos 
representam 15,81% do total, en-
quanto que aqueles que possuem 
entre 60 e 69 anos representam 
6,88% do total. As idades extre-
mas apresentam as mais baixas 
participações. Para o conjunto dos 
Vereadores do Brasil os grupos de 
idades seguem a mesma ordem.

Entretanto é interessante ob-
servar que estas participações 
são influenciadas pela amplitude 
dos grupos de idade. Neste caso 
aquele com população entre 35 
a 44 anos possui uma relação de 
3,1870/ano, contra uma relação de 
2,8333/ano para o grupo de idade 
de 45 a 59 anos.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Vereadores eleitos 
em relação ao número de candi-
datos segundo o grupo de idades, 
verifica-se que o índice de sucesso 
é maior para aqueles que possuem 
entre 35 e 44 anos, vindo em se-
guida os grupos de idade de 25 a 
34 anos e de 45 a 59 anos. Os gru-
pos extremos de idades são os que 

apresentam os menores índices de 
sucesso.

A ocupação dos Vereadores
Segundo o cadastro do Tribunal 

Superior Eleitoral, a partir das res-
postas dos Vereadores, foi possível 
identificar 232 diferentes tipos de 
ocupação no Estado, além da cate-
goria “outras”. 

Interessante observar que as 
14 ocupações que apresentaram 
mais de 1% do total de casos no 
Estado totalizaram 58,60% do total 
de respostas, sendo que a de “ser-
vidores públicos municipais” e de 
“Vereadores” foram as únicas que 
apresentaram mais de 10% dos 
casos. Em seguida destacam-se 
os “comerciantes” e “empresá-
rios”. No conjunto dos Vereadores 
do Brasil a ocupação que aparece 
em primeiro lugar é a dos “Verea-
dores”, seguida pela dos “agricul-
tores”.

Ao ser efetuada a comparação 
do número de Vereadores eleitos 
no estado em relação ao número 
de candidatos segundo as ocupa-
ções melhor colocadas, verifica-se 
que o índice de sucesso é maior 
para os “Vereadores” (reeleição), 
seguindo-se em importância os 

“médicos”, “agricultores”, “enge-
nheiros” e “advogados”.

O partido político dos Vereadores
Dos 29 partidos políticos que 

apresentaram candidatos, 26 de-
les tiveram Vereadores eleitos. Os 
5 partidos políticos que mais ele-
geram Vereadores no Estado em 
2012, conseguiram ocupar pouco 
mais da metade das vagas: 51,25% 
deles, totalizando 3.541 cargos. 
São eles o PSDB, PMDB, PT, PTB 
e DEM. No Brasil os partidos que 
mais elegeram Vereadores foram: 
PMDB, PSDB, PT, PP e PSD.

Um total de 12 partidos políti-
cos conseguiu eleger mais de 300 
Vereadores. Eles totalizaram 6.234 
cadeiras, que correspondem a 
90,23% do total de eleitos.

O partido político que obteve 
melhor índice de sucesso em re-
lação ao número de candidatos 
apresentados foi o PSDB. Seguem 
em importância o PSD, DEM, PTB, 
PPS, PSB e PT. ■

François E. J. de Bremaeker
Consultor da Associação Transparên-
cia Municipal, Gestor do Observatório 
de Informações Municipais - Membro 
do Conselho de Desenvolvimento das 
Cidades da FECOMERCIO-SP

Por: François E. J. de Bremaeker

ESTATíSTICA
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para todos.
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SAÚDE FINANCEIRA
DO EMPREENDEDOR

Ser um empreendedor 
bem sucedido e com saú-
de financeira em nosso 

país, requer muita dedicação e 
perseverança. Empreender, inde-
pendente do ramo de atividade, é 
um investimento de grande risco 
e requer todo cuidado.

Para quem quer se tornar ou já 
é um empreendedor é importante 
ficar atento a sua saúde financei-
ra, para isso a primeira questão a 
ser feita é: “ Se hoje você não re-
ceber mais seu ganho mensal de 
pró-labore ou lucro, por quanto 
tempo você consegue manter seu 
atual padrão de vida?”

Poucos empreendedores res-
ponderão acima de 10 anos, a 
grande maioria conseguiria se 
manter por alguns meses. Ser um 
empreendedor é uma ótima op-

ção, mas requer atenção redobra-
da. Quando se é trabalhador con-
tratado tudo fica muito mais fácil, 
pois se tem salário, férias, fundo 
de garantia e em alguns casos até 
mesmo estabilidade no empre-
go, como é o caso do funcionário 
público. Mas, quando falamos de 
empreendedor é preciso entender 
que não existe estabilidade, não 
há fundo de garantia, por isso é 
necessário conhecer muito o ne-
gócio a ser investido e também ter 
a situação financeira pessoal e fa-
miliar muito bem definida e estru-
turada e que não dependa deste 
novo negócio, devido a instabilida-
de por um longo período. 

O primeiro passo é a pessoa 
ter além do conhecimento técnico 
sobre o ramo de atuação, o conhe-
cimento de gestão empresarial, 
para isso é importante procurar 
no mercado um profissional es-
pecializados em pelo menos três 
áreas: administrativa/financeira, 
comercial e produtiva. O grande 
segredo é não se esquecer que 
além de cuidar da pessoa jurídica 
não pode se esquecer da pessoa 
física.

Ganhar quantias elevadas de 
pró-labore e lucros, não garante a 
boa administração do dinheiro na 
pessoa física, aliás tem sido um 
dos grandes problemas, o em-
preendedor acaba misturando o 
dinheiro da pessoa jurídica com o 
dinheiro da pessoa física/família, 
com isso a dependência do ganho 
elevado e a falta de conhecimento 

do que é custo de um e de outro 
fica evidente.

É imprescindível para um em-
preendedor estabelecer a divisão 
entre pessoa física e pessoa ju-
rídica, ambos tem necessidades 
diferentes, na pessoa jurídica 
contempla-se o negócio, fluxos 
de caixa, metas, rentabilidade, 
vendas; já na pessoa física o foco 
é na família, sonhos, desejos, 
sustentabilidade, aposentadoria, 
qualidade de vida e prosperida-
de financeira. Resumidamente, 
negócio é frio, já família é amor, 
emoção e felicidade.

É preciso que o empreende-
dor tenha como um dos sonhos 
indispensáveis o da independên-
cia financeira. Para isso é preciso 
encontrar o valor de dinheiro acu-
mulado para não mais precisar 
do dinheiro do próprio negócio. E 
isso é simples, imagine que ganhe 
de pró-labore dez mil reais. Para 
encontrar o número o primeiro 
passo será definir a data desejada 
que queira se aposentar e neste 
caso se fala de uma aposentado-
ria sustentável, que pode acon-
tecer muito antes de 65 anos de 
idade, pois, ter esta estabilidade 
não significa que se irá parar de 
trabalhar, mas sim trabalhar ape-
nas por prazer. 

Neste caso deverá guardar 
mensalmente um valor que pro-
porcionará um ganho mensal do 
dobro do seu atual padrão de vida 
podendo sacar apenas 50% deste 
juros mensalmente e guardando 

o restante como reserva acumu-
lada. Assim, poderá se dedicar ao 
seu negócio com maior dedicação 
e sem a ameaça de que resulta-
dos negativos deste traga proble-
mas para sua vida pessoal. Com 
certeza seu crescimento como 
empreendedor será muito mais 
rápido

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP 
Educação Financeira, Presidente 
da Abefin (Associação Brasileira 
dos Educadores Financeiros), au-
tor dos livros Terapia Financeira, 
Eu Mereço Ter Dinheiro, Livre-se 
das Dívidas, Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo, das coleções infantis O 
Menino do Dinheiro e O Menino e o 
Dinheiro, além da coleção didática 
de educação financeira para o En-
sino Básico, adotada em diversas 
escolas do país. ■

FINANÇAS

Por: Reinaldo Domingos

Reinaldo Domingos, educador 
financeiro, presidente da DSOP Educa-
ção Financeira e Editora DSOP, é autor 
dos livros “Terapia Financeira”, “Livre-
se das Dívidas”, “Ter Dinheiro Não Tem 
Segredo”, além da coleção didática 
de educação financeira para o Ensino 
Básico, adotada em diversas escolas.
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EDUCAÇÃO

Educar significa essen-
cialmente, humanizar. 
Isto porque o ser huma-

no, quando nasce, chega despro-
vido de qualquer mecanismo de 
sobrevivência por meios próprios. 
Enquanto que os bichos já vem 
dotados de instrumentos instinti-
vos capazes de assegurar a conti-
nuidade da vida sem o auxílio de 
terceiros, o bicho homem se não 
tiver o amparo de seus semelhan-
tes, mais velhos e experimenta-
dos, certamente perecerá. Essa é 
a principal missão da família: ser-
vir de cenário e de apoio à chega-
da dos nascituros. Seja pelo culto 
de uma falsa ciência sociológica, 
seja por pura e simples ignorân-
cia, tornou-se moda desprezar 
a família e até mesmo, atacá-la, 
como se fosse uma inutilidade. 
Mal sabem os que assim proce-
dem que sua vida se deve ao fato 
de terem tido família, ou pelo me-
nos, alguém que a substituísse, 
para garantir a continuidade de 
seus dias! Porque cientificamen-
te a vida humana é fruto, sempre, 
de dois fatores conjugados: o bio-
lógico, que produziu a geração e 
o nascimento, e o antropológico 
que assegurou a sua aculturação 
entre os grupos sociais a que per-
tence, mediante a educação, feita 

E D U C A Ç Ã O  HOJE
pelo meio ambiente e pelos pais, 
principalmente as mães, de quem 
se recebe as noções iniciais de 
sociabilidade e de conhecimento 
das cousas. 

A educação primeira, de na-
tureza informal, que ocorre no 
lar, é seguida por outra, formal 
e sistemática, de fundo científico, 
mais ampla e variada, que se pra-
tica na escola: pré-escola e en-
sinos fundamental e médio, para 
a maioria, completada, para um 
contingente não tão numeroso de 
cidadãos, pelo ensino superior. 
Forma-se, assim, a pirâmide edu-
cacional, larga na base e que se 
vai estreitando até chegar ao ápi-
ce. Após o ensino médio, abre-se 
uma encruzilhada para os alunos, 
indo uma parte para a qualifica-
ção técnica de nível médio e outra 
para o superior. É consenso de 
educação moderna, que o ensino 
geral deve preceder o técnico, eis 
que, um forma a capacidade glo-
bal de apropriação do patrimônio 
cultural da humanidade, e outro, 
mais voltado para o desempenho 
profissional, serve para instru-
mentar as pessoas no seu traba-
lho e na participação ativa da vida 
econômica do país.

No Brasil, houve tempo em 
que a educação profissional che-
gou a ser havida como alternativa 
preferencial em relação à edu-
cação geral, de tal modo que, se 
criou na nossa sociedade uma 
falsa dicotomia extremamente 
perigosa: os que cursavam o en-
sino secundário eram nobres e ri-
cos, e os que optavam pelo ensino 
profissional eram pobres e ple-

beus. Isso traduzia uma herança 
dos tempos de escravidão, quan-
do o homem livre não trabalhava 
e o escravo se ocupava de todas 
as tarefas. A própria Constituição 
de 1937 dizia no seu artigo 129 
que o ensino de ofícios destinava-
se aos filhos das famílias mais 
pobres! Fato é que as escolas 
profissionais divididas em agríco-
las, industriais e comerciais es-
tavam sempre às moscas, como 
mostram as estatísticas dos anos 
trinta e sessenta, enquanto que, 
nas escolas secundárias, falta-
vam vagas tanto que havia até um 
exame de admissão para o acesso 
ao ginásio

Com as mudanças havidas, a 
partir da II Guerra Mundial do sé-
culo XX, e mais o desenvolvimen-
to científico e tecnológico – hoje 
vivemos a Era do Conhecimento, 
com a explosão futurista dos com-
putadores e da digitalização, que 
tornou o mundo integrado – num 
mundo só – na produção de bens 
e serviços – houve um automáti-
co enobrecimento dos cursos de 
qualificação profissional no Bra-
sil, não só os universitários, mas 
também os básicos. E as escolas 
técnicas passaram a povoar-se de 
alunos de ano para ano. A moder-
nização industrial e dos serviços 
passou a exigir uma cultura geral 
mais ampla da parte de todos e 
uma formação técnica mais apu-
rada, dos que cursam as escolas 
voltadas para o trabalho, além de 
uma educação permanente para 
todos, isto é: um esforço pela vida 
inteira para apossa-se das inova-
ções tecnológicas, que mudem 

com incrível rapidez e trazem a 
todas as ocupações uma extre-
ma competitividade profissional. 
O Brasil, por exemplo, que optou 
pela busca de uma política de de-
senvolvimento econômico social, 
já sofre intensamente com o apa-
gão dos recursos humanos es-
pecializados: a sua necessidade 
em setores de ponta como, o pe-
tróleo, a bioengenharia, a comu-
nicação, a mecatrônica e outros, 
faz com que precise importar do 
exterior essa mão de obra, face a 
incapacidade de nossas univer-
sidades e escolas técnicas para 
produzi-las na medida e na velo-
cidade das necessidades do mer-
cado. A formação técnica, entre 
nós, está na ordem do dia, e terá 
que ser atendida rapidamente por 
um sistema de ensino sem qua-
lidade que infelizmente não con-
segue modernizar-se no ritmo 
exigido, encontrando-se, por isso, 
em profunda crise. Porque hoje, 
mais do que nunca, educar-se 
bem é conhecer de tudo um pou-
co e tudo de um pouco (educação 
geral mais especializada). ■

Por Paulo Nathanael Pereira de Souza

Paulo Nathanael Pereira de Souza
Doutor em Educação e Ex-Presi-

dente do Conselho Federal de Educa-
ção. 
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O presidente da Coope-
rativa Orgânica Agrí-
cola Familiar – COAF - 

Cássio Izique Chebabi, informou 
ao Jornal do Interior, que a co-
operativa em Bebedouro apóia 
integralmente os agricultores 
familiares da produção até a co-
mercialização dos produtos. “A 
aceitação é nacional”, garante 
Cássio, que tem visitado as pre-
feituras e secretarias estaduais 
na busca do prestigio a esses 
agricultores, hoje cerca de dois 
mil somente naquele município.

Desde 2009 a COAF participa 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) q integrante do 
“Fome Zero” do Governo Fede-
ral.

Igualmente, por meio da Re-
solução nº38 do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Educacio-
nal (FNDE), que regulamenta 
a Lei Federal 11.947/2009, que 
determina que 30% dos alimen-
tos utilizados na merenda esco-
lar devem ser provenientes de 
agricultura familiar, tal deman-
da beneficiou os cooperados, 
com a venda de hortifruti e suco 
de laranja in natura para as pre-
feituras, com ampla aceitação 
do público consumidor.

Com o intuito de melhorar a 
comercialização, a COAF está 
participando da Rede Brasil Ru-

ral, idealizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), 
com o objetivo de ser um canal 
para que agricultores possam 
comprar produtos que os bene-
ficiem, como embalagens, má-
quinas, insumos agrícolas agro 
ecológicos e, ao mesmo tempo, 
possam revender sua produção 
para todo o país. A COAF partici-
pa, por outro lado da estratégia 
negocial de desenvolvimento re-
gional sustentável do Banco do 
Brasil, estratégia do banco para 
impulsionar o desenvolvimento 
sustentável nas regiões onde 
está presente. Vários agentes 
são mobilizados.

Procurando ampliar suas 
ações, o presidente está cele-

brando aliança com o Clube do 
Produtor, iniciativa da rede 

Walmart, beneficiando 
pequenos e médios pro-
dutores de Bebedouro, 
garantindo uma varieda-
de de produtos artesanais 
e diferenciados, com qua-
lidade e frescor, respei-
tando, na produção, o meio 
ambiente.

Há um ano está funcionan-
do em Bebedouro, o horti sho-
pping COAF, um local especia-
lizado em comercializar frutas, 
legumes e verduras in natura 
selecionadas, além de linhas 

sem agrotóxico e de produtos 
descascados, higienizados e 
embalados à vácuo. Os produtos 
fornecidos são cultivados pelos 
cooperados e vem diretamente 
do campo, com garantia de fres-
cor e qualidade. O processo de 
produção passa por um crite-
rioso acompanhamento técnico 
qualidade. 

Cássio acredita que as coo-
perativas brasileiras estão pre-
paradas para ajudar no cresci-
mento econômico do país, tendo 
como pilares: o comércio justo e 
ético, a economia solidária e o 
desenvolvimento local integra-

Da Redação

DESENVOLVIMENTO

O presidente da COAF, Cassio Izique Chebabi acompanhado do 
Deputado Itamar Borges e do Presidente da UVESP, 
Sebastião Misiara mostra a Secretária de Estado da Agricultura, Mônika 
Bergamaschi os resultados da agricultura familiar em Bebedouro.

Agricultura Familiar 
é destaque em  

BEBEDOURO

do e sustentável, seguindo a ló-
gica da cooperação em contra-
posição à prática devastadora 
e predadora do mercado, como 
está ocorrendo na citricultura. 
Entende que o cooperativismo é 
a ferramenta de modernização 
agrícola e de fortalecimento da 
economia regional. ■
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Existem alguns pontos 
em comum entre as 
pessoas, e pude notar 

isto através das mensagens que 
recebo dos diversos países onde 
tenho meus livros publicados, 
mudam os hábitos; as crenças; 
os territórios; mas as pessoas 
continuam sendo pessoas. Os 
pontos despertados nesta mi-
nha pesquisa são que as pessoas 

querem: ter fé em uma crença; 
serem amadas; serem felizes; 
serem saudáveis; serem razoa-
velmente prosperas; terem se-
gurança; terem amigos; terem 
paz de espírito; terem bons rela-
cionamentos e poderem ter es-
perança em um futuro melhor.

Elas sabem o que querem 
obter, mas poucas sabem o que 
se deve fazer para conseguir. 
O ponto comum entre pessoas 
que sonham e as que realizam 
é: elas colocam todos os fatos e 
aí tomam uma decisão, agem de 
acordo com esta decisão e não se 
afastam dela, amando apenas as 
coisas que conhecem e admiran-

do aquelas que não conhecem.
Tem muita gente que sofre 

por pensar ter perdido coisas que 
amava, quando na verdade ape-
nas admirava. Para poder amar 
alguém ou algo, precisamos co-
nhecer muito bem esta pessoa 
ou este algo. Quando brigamos 
muito com alguém que dizemos 
amar, este amor é duvidoso, pois 
quem ama compreende; quando 
não fazemos muito por algo que 
amamos, este amor é duvidoso, 
pois quando amamos algo, fa-
zemos tudo por ele. O exercício 
para aprender  amar é: conhecer, 
conviver, dedicar-se e desvendar 
os segredos daquilo que ama-

mos.
Não se ama aquilo que não se 

conhece, quando isto acontece é 
um sentimento de admiração. Em 
nossa vida temos duas escolhas: 
amar alguém ou algo ou admirar 
alguém ou algo, a diferença vai 
refletir-se na dedicação maior 
que teremos naquilo que ama-
mos e na dedicação menor que 
teremos naquilo que admiramos. 
Procure conhecer ao máximo as 
coisas de sua vida para que possa 
amar a todas. ■

Apesar de o Brasil viver 
atualmente com baixas 
taxas de desemprego e 

uma escassez evidente de mão de 
obra qualificada, os jovens entre 
18 e 25 anos ainda encontram di-
ficuldades para se inserir no mer-
cado de trabalho, principalmente 
os 5,3 milhões que compõem a 
geração dos “nem-nem”, assim 
chamados aqueles que nem tra-
balham e nem estudam. Pesqui-
sa da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), baseado 
em dados do IBGE, mostram que 
nesse grupo já estão 19,5% dos 27 
milhões de pessoas dessa faixa 
etária. O dado é preocupante por-
que mostra que esses jovens não 
estão em busca de uma qualifica-
ção e não conseguem enxergar a 
educação como um benefício prá-
tico para suas vidas no futuro. A 

situação é ainda mais complexa 
para as mulheres, que perma-
necem mais tempo em casa que 
os rapazes: 3,5 milhões ante 1,8 
milhão.

Uma das causas para esse 
quadro é a baixa procura pelo en-
sino médio no país.  Pelo menos 
50% dos jovens que já atuam no 
mercado de trabalho ainda não 
completaram os três anos do an-
tigo 2.º grau. E se pensarmos em 
termos de renda, os que mais so-
frem com a situação são os mais 
desfavorecidos: 46% estão entre 
os 10% mais pobres da popula-
ção, com renda per capita de R$ 
77,75.

A conta torna-se ainda mais 
complicada no instante em que 
o país comemora anos de esta-
bilidade econômica. A situação 
permite que uma parcela dessa 

população consiga respaldo fa-
miliar, sem que busque sobrevi-
vência na criminalidade. Mas se 
a crise internacional se agravar, 
o que pode acontecer com es-
ses jovens?  Nações como Espa-
nha, Portugal, Itália e Grécia, nas 
quais a crise internacional se in-
tensificou nos últimos anos, estão 
deixando uma herança perigosa à 
juventude que não consegue se 
inserir no mercado, mas não por 
falta de qualificação, e sim pela 
ausência de postos de trabalho, 
diferentemente do que aconte-
ce hoje no Brasil: sobram vagas, 
mas falta gente qualificada para 
assumi-las.

Para que esses jovens pos-
sam ter um futuro digno, que se 
insiram com mais qualidade no 
mercado de trabalho e saiam da 
desocupação, diminuindo o con-

tingente da geração “nem-nem”, 
é necessário investimentos no 
ensino básico. Mostrar que é pela 
educação que eles podem ascen-
der socialmente. O estágio ou 
aprendizagem podem ser instru-
mentos facilitadores da perma-
nência dos estudantes no ensino 
médio, não só pela bolsa-auxílio, 
mas pela importância de apren-
der na prática uma profissão. ■

Fora do mercado de trabalho
ARTIGOS

Por: Cesar Romão*

Podemos AMAR somente  
aquilo que conhecemos

*Cesar Romão
Escritor – Conferencista
www.cesarromao.com.br

Por: Luiz Gonzaga Bertelli*

* Luiz Gonzaga Bertelli 
Presidente Executivo do Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE), pre-
sidente  da Academia Paulista de Histó-
ria (APH) e vice-presidente da ACSP.

Dalva Christofoletti Paes da Silva
dalva@ceame.com.br
dalva@apaulista.org.br
site: www.ceame.com.br

Desde agora, mas prin-
cipalmente a partir de 
1º de janeiro de 2013, 

centenas de pessoas terão suas 
vidas mudadas com o resultado 
das eleições deste ano. Enquanto 
muitos chegam, outros se vão; a 
grande maioria com o sentimento 
do dever cumprido dentro do pos-
sível. Muitos desejando ter feito 
mais, do que sonharam fazer ao 
chegar.

Nos meus 32 anos como fun-
cionária da Prefeitura Municipal 
de Rio Claro e tendo trabalhado 
em 10 gestões, portanto com 10 
prefeitos – um deles à distância, 
pois pedi afastamento pelas ra-
zões que exporei num dos meus 
livros que lançarei no futuro -  
vivenciei momentos difíceis de 
companheiros e companheiras 
que por não serem de carreira, 
concursados como eu, tinham 
suas vidas modificadas  com a 

nova administração. Mas as mu-
danças não acontecem apenas 
com o funcionalismo, acontecem 
na maioria das vezes com as es-
truturas do município e destaca-
damente  com os gestores que as-
sumem pela primeira vez o cargo 
de Executivo Municipal ou de Ve-
reador, ou que voltam depois de 
gestões anteriores. Tornam-se ou 
voltam a ser, homens e mulheres 
de vida pública, compromissados 
com a comunidade e desde então, 
quase sempre, abdicam de tempo 
maior com a família e amigos e 
momentos de lazer.

Mas a democracia representa-
tiva é opção e se escolhida cons-
cientemente, vem baseada na 
disposição de servir e na busca 
do bem comum.

Para os novos e os que voltam 
conhecedores da nova realidade 
com a entrada em vigor da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - que fe-

lizmente foi aprovada e veio com 
atraso, depois de  anos de dis-
cussão no Congresso Nacional 
-. certamente encontrarão solu-
ções, ou pelo menos alternativas 
para atender os anseios dos seus 
munícipes, mesmo com a com-
plexidade das Leis Federais e Es-
taduais, muitas vezes da própria 
Lei Orgânica dos seus municípios 
-  a maioria para ser adaptada – e  
pela receita nem sempre dese-
jável, principalmente pelo resul-
tado da fatia menor e mínima do 
bolo tributário.

Mas acreditamos na capaci-
dade dos novos gestores, em es-
pecial dos que respeitam os que 
fizeram a história antes da sua 
chegada e aceitam as técnicas e 
orientação à disposição nas es-
truturas estaduais e federais, nos 
organismos municipalistas e no 
próprio mercado onde grandes 
especialistas se dedicam ao as-

Realizações e felicidade pessoal 

sunto.
Assim, aos reeleitos, aos que 

voltam e aos novos gestores nos-
sos votos de muitas realizações e 
felicidade pessoal. ■
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Eleições para o cargo de 
prefeito são, na maioria 
das vezes, concorridas. 

Em cidades onde a disputa é po-
larizada entre dois candidatos, 
por exemplo, os votos são dispu-
tados quase que um a um. Mas, 
em sete municípios do interior de 
São Paulo, o dia 7 de outubro re-
servou surpresas.

Em Altinópolis, Cajati, Cafe-
lândia, Guararema, Iaras, Jagua-
riúna e Votuporanga, os candida-
tos a prefeito foram eleitos com 
votação expressiva: mais de 90% 
dos votos contabilizados como 
válidos pela Justiça Eleitoral. 
Qual o segredo?

Reeleito em Altinópolis, Mar-
co Ernani (PMDB), conquistou 
95,08% dos votos (5.184 eleito-
res). O segundo colocado, João 
das Grutas (PRTB), ficou com 
4,94%. 

Este será o quarto mandato 
de Nanão à frente da administra-
ção municipal – foi prefeito entre 
1993-1996, 2001-2004 e 2009-
2012. Foi vereador de 89 a 92. 

 “O bom resultado nas urnas 
é atribuído ao trabalho sério que 
desenvolvemos. Levamos a risca 
todas as legalidades da Prefeitu-
ra e plantamos a semente da de-
mocracia participativa”.

Segundo Nanão, a votação ex-
pressiva foi uma surpresa. Para 
o próximo mandato  dará prio-
ridade a geração de emprego e 
renda. “Quando questionados, 
100% dos moradores disseram 
que este é o nosso maior desafio.  

CAJATI
Também reeleito, o prefeito de 

Cajati, Luiz Koga (PSDB), obteve 
98,12% dos votos válidos – con-
tou a confiança de 11.546 eleito-
res. Votação recorde na cidade. 

Para Koga, o resultado é re-
corrente ao trabalho transpa-
rente e honesto que teve foco no 
desenvolvimento socioeconômi-
co do município. “Vou continuar 
a luta por recursos dos Gover-
nos Estadual e Federal para que 
Cajati melhore cada vez mais. A 
saúde será o seu principal foco.

Entre 2009 e 2012, a admi-
nistração municipal aumentou 
em dez vezes a capacidade de 
atendimento na área da saúde e 
inaugurou o primeiro Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) do 
Vale do Ribeira. Cajati é a única 
cidade da região a ter aula em 
ensino integral.

 “No próximo mandato, temos 
projetos para construir novas 
Unidades de Saúde da Família 
e um novo Terminal Rodoviário. 
Vamos investir em cursos técni-
cos e no Atendimento Educacio-
nal Especializado”, revela Koga.

CIDADES
Se por um lado a tecnolo-

gia das urnas eletrônicas trouxe 
agilidade para as eleições brasi-
leiras, por outro, a demora nos 
julgamentos de processos judi-
ciais ainda mantém pendentes o 
resultado da disputa em algumas 
cidades do Estado de São Paulo.

O clima de indecisão ocorre 
porque alguns candidatos foram 
barrados pelos tribunais regio-
nais eleitorais à espera de uma 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) devido à Lei da Fi-

cha Limpa – que tornou mais ri-
goroso os critérios que impedem 
políticos condenados pela Justi-
ça de se candidatarem. 

É o caso das cidades de Ca-
felândia, Iaras e Jaguariúna. Os 
candidatos eleitos com votação 
expressiva nas três cidades fo-
ram procurados pela reportagem 
do Jornal do Interior, mas prefe-
riram não se manifestar  antes 
da decisão do TSE, mesmo nos 
casos em que o candidato im-
pugnado recebeu menor votação.

Em Cafelândia, Beto Par-
ra (PR), foi eleito prefeito com 
91,29% dos votos válidos (4.129), 
seguido da petista, Neuzinha, 
que teve 8,71% (394). 

João Araújo (PMDB) foi elei-
to prefeito em Iaras com 1.003 
votos, 92,02% dos votos válidos. 
O segundo colocado foi Caid 
(PSOL), que teve 7,98% dos votos 
válidos (87).

Já em Jaguariúna, o ex-vere-
ador Gustavo Reis (PPS) surpre-
endeu e quebrou a hegemonia 
que imperava há 25 anos na cida-
de. Com 98,70% dos votos válidos 
(11.322) ele derrotou o favorito, 
Dimas Lúcio Pires (PTB), candi-
dato do atual prefeito, Tarcísio 
Cleto Chiavegato (PTB).

VOTUPORANGA 
Com 90,43% dos votos válidos 

(42.954), Júnior Marão (PSDB) foi 
reeleito prefeito de Votuporanga. 
Em 2008, quando ingressou na 
política e disputou pela primeira 
vez o cargo de prefeito da cidade, 
Marão, que é médico, conquistou 
75% dos votos válidos.

Hoje, Votuporanga é uma dos 

30 melhores municípios do Bra-
sil para se viver. Na educação, 
possui um dos melhores índices 
do país. O grande destaque foi na 
saúde.

“Além disto, fizemos o maior 
programa habitacional da histó-
ria da cidade. Serão mais de mil 
casas entregues. Entregamos 25 
áreas de lazer, subsidiamos a 
passagem do circular e hoje cus-
ta só um real. Temos 100% de es-
goto tratado e coletado, 100% de 
ruas asfaltadas”, revela Marão. 

Além disso, Votuporanga con-
quistou o curso de Medicina, na 
Unifev (Centro Universitário de 
Votuporanga), e o Shopping Cen-
ter, do Grupo North Empreendi-
mentos. “Entre nossas principais 
propostas estão a construção de 
mais duas mil casas e manter 
100% das crianças matriculadas 
em instituições de ensino. Além 
disso, queremos trazer o Poupa-
tempo”, finaliza. ■

PREFEIT OS 
TEM VOTAÇÃO 
ExPRESSIVA

ELEIÇÕES

Por:  Juliana Franco

TRIBUNAL DE CONTAS 
ORIENTA PREFEITOS

Com apoio da Uvesp e da 
Associação Paulista de 
Municípios, o Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo 
fará palestra e responderá às dú-
vidas ainda este ano dos prefeitos 
eleitos para o mandato que come-
ça no dia primeiro de janeiro, em 
dois eventos.

CBTIM
O primeiro encontro do Tribu-

nal com prefeitos eleitos será no 
próximo dia 28 de novembro, den-
tro da programação do Congres-
so Brasileiro da Tecnologia da 
Informação para os Municípios, 
que se inicia no dia 26, em Alpha-
ville, promovido pela APM, cuja 
grade inclui nesse dia, a partir de 
15 horas, as orientações do TCE 

para prefeitos eleitos e reeleitos. 
Estarão presentes o presidente 
do Tribunal de Contas, conselhei-
ro Renato Martins Costa, o dire-
tor geral, Sérgio Ciquera Rossi, o 
assessor da DG, Flávio Correa de 
Toledo, e outros técnicos especia-
listas que debaterão temas como: 
Lei do Saneamento, Lei de Resí-
duos Sólidos, Precatórios, Lei de 
Responsabilidade Fiscal e aplica-
ção dos recursos na área saúde, 
educação, transportes.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
O próximo encontro será no 

dia 06 de dezembro, em São José 
do Rio Preto, também com a pre-
sença do presidente do Tribunal 
de Contas, Renato Martins Costa, 
do diretor geral Sérgio Ciquera 

Rossi e de técnicos especialistas, 
completando o total de eleitos e 
reeleitos no Estado.

CONVITES
A Uvesp e a Associação Paulis-

ta de Municípios farão os convites 
aos prefeitos, vereadores eleitos, 
para que participem dos eventos 
programados para as orientações 
do Tribunal de Contas. No primei-
ro evento, poderão conhecer as 
modernas ferramentas no CBTIM 
à disposição dos agentes públi-
cos.

Sérgio Rossi enfatiza a im-
portância da participação dos 
agentes públicos que vão iniciar 
um novo mandato. “Precisam 
saber das imensas dificuldades 
que, sem orientações corretas, 
os administradores encontram 
para apresentar, sem problemas, 
a prestação de contas anuais”. 

Lembrou que a função do Tribu-
nal de Contas, por orientação da 
presidência, é pedagógica e “esse 
papel estamos dispostos a cum-
prir”. 

Os novos gestores e os técni-
cos pela elaboração e controle 
estão sendo convidados também 
pelo Tribunal de Contas com o 
objetivo de, como diz o presidente 
Renato Martins Costa, “de levar a 
bom termo os procedimentos nas 
contas determinado pela Consti-
tuição Estadual”.

LICITAÇÕES
Um dos temas refere-se às 

licitações, especialmente no que 
tange à fase de habilitação que, 
“sem dúvida, constitui o maior 
alvo de impugnações, em razão 
dos excessos cometidos na ela-
boração dos editais”, conforme 
opina Sérgio Rossi. ■

O objetivo é o de orientar prefeitos eleitos e reeleitos para 
apresentação das contas anuais.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E CDHU. 
RESPEITO ÀS PESSOAS E À NATUREZA. 

JÁ SÃO 20 MIL MORADIAS ENTREGUES EM TODO O ESTADO DESDE 2011.
O Governo do Estado de São Paulo e a CDHU acham que construir casas é mais do que levantar paredes.

É levar dignidade para a vida das pessoas. Milhares de famílias já vivem em casas ou apartamentos de 2 ou 3 dormitórios construídos
com acabamento de primeira. São moradias com piso cerâmico, azulejos no banheiro e na cozinha, teto mais alto,

aquecimento solar e itens de acessibilidade. E os bairros também recebem toda a infraestrutura: saneamento básico, luz elétrica,
água encanada, áreas de lazer e transporte. É mais que casa nova, é vida nova. Além da preocupação com a qualidade dos bairros

e das casas, o Governo do Estado de São Paulo e a CDHU têm trabalhado na reurbanização de favelas e na retirada
de pessoas das áreas de risco. Dessa forma, estão melhorando a vida da população e preservando o meio ambiente.

Para saber mais, acesse: www.cdhu.sp.gov.br



| 11 |

JORNAL DO INTERIOR
Outubro de 2012

| 11 |

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E CDHU. 
RESPEITO ÀS PESSOAS E À NATUREZA. 

JÁ SÃO 20 MIL MORADIAS ENTREGUES EM TODO O ESTADO DESDE 2011.
O Governo do Estado de São Paulo e a CDHU acham que construir casas é mais do que levantar paredes.

É levar dignidade para a vida das pessoas. Milhares de famílias já vivem em casas ou apartamentos de 2 ou 3 dormitórios construídos
com acabamento de primeira. São moradias com piso cerâmico, azulejos no banheiro e na cozinha, teto mais alto,

aquecimento solar e itens de acessibilidade. E os bairros também recebem toda a infraestrutura: saneamento básico, luz elétrica,
água encanada, áreas de lazer e transporte. É mais que casa nova, é vida nova. Além da preocupação com a qualidade dos bairros

e das casas, o Governo do Estado de São Paulo e a CDHU têm trabalhado na reurbanização de favelas e na retirada
de pessoas das áreas de risco. Dessa forma, estão melhorando a vida da população e preservando o meio ambiente.

Para saber mais, acesse: www.cdhu.sp.gov.br



| 12 | JORNAL DO INTERIOR

EVENTOS

BERTIOGA - Exemplo de 
Praia ACESSÍVEL

Os brindes fazem parte do lazer 
da caravana. Secretaria Linamara 
entrega prêmio no evento.

Durante a Caravana, 
em Bertioga, dia 15 
de setembro, a se-

cretária Linamara Rizzo Bat-
tistella ressaltou a parceria 
estado-município para a “praia 
acessível” naquela cidade. “Os 
nossos projetos só conseguem 
chegar a quem precisa se con-
tar com a parceria dos municí-
pios”, disse a secretária.

O seminário contou com a 
participação de representan-
tes de todos os municípios do 

litoral sul e litoral norte. Além 
deles,  a caravana contou com  
apoio do Conselho Municipal 
de Apoio às Pessoas com De-
ficiência, Sesc, Apae, Rotary, 
Lions, Lojas Maçonicas, Bora-
céia Viva, Associação Amigos 
da Riviera.

O professor José Augusto, 
presidente do conselho, agra-
deceu o empenho de todos e, 
principalmente, à Uvesp e Se-
cretaria pela escolha do muni-
cípio. ■

Público participante mostra a conscientização pela igualdade social.

Jornalista Milton Oliveira Júnior realiza pesquisa para conhecer 
o que pensa as pessoas com deficiência.

Sebastião Misiara e Prefeito Orlandini.

Homenageada pelo público, dona Teta repre-
senta o secretário adjunto Marco Pellegrini

Marcos Roberto Laurenti, gerente do Sesc, Sebastião Misiara, presiden-
te da Uvesp, secretária Linamara Rizzo Battistella, professor Dinarte, 
secretário de Ação Social e Trabalho de Bertioga e professor Augusto.

Apae de Bertioga faz homenagem à secretária Linamara, 
médica fisiatra e responsável pela Rede Lucy Montoro.

Marinalva Cruz, representante da Secretaria de Emprego e 
Relações do Trabalho e Vera Lúcia Vasquez, presidente do 
Conselho Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência, 
de Santos.

“São Paulo prepara-se para ser mo-
delo internacional de acessibilidade. 
Estamos no caminho”, diz Carlos Cruz 
na apresentação dos projetos, bens e 
serviços da Secretaria.

A luta pela igualdade constitucional para as pessoas 
com deficiência contagia equipe da Uvesp. 

Antonio José Pereira Júnior acaricia criança, 
que responde com o mesmo gesto.

Vanilton Senatore, o incentivador do 
paradesporto, comemora as 

21 medalhas de ouro que o Brasil trouxe 
das Paralímpiadas de Londres.

Flávia Vital fala à TV Costa Norte 
sobre os projetos do Governo do 
Estado para a acessibilidade no 

transporte.
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ITAPEVA vence o 
relevo e caminha para a 

ACESSIBILIDADE

Luiz Cavani entrega GPS da MS Ambiental  
durante sorteios .

“Estamos vencen-
do o desafio da 
acessibilidade em 

Itapeva, apesar de sermos um 
município com 243 anos e to-
pografia antiga. Encontramos 
na Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência um par-
ceiro sempre atento às reivin-
dicações”, disse o prefeito Luiz 
Cavani durante a Caravana em 
Itapeva, no dia 29 de setembro. 
O vereador Nei Gonçalves, que 

pleiteou a caravana recebeu ve-
readores de outros municípios. 
As entidades, notadamente a 
APAE, se reuniram para o su-
cesso do evento. “Queremos ser 
em 2016, referência mundial em 
acessibilidade e o Governo do 
Estado está cumprindo à risca 
o projeto para alcançar esse fim 
almejado”, disse Carlos Cruz, 
que representou a Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência. ■

Equipe Uvesp e da Press LogComunicação, sob a supervisão do diretor de even-
tos, Luis Mário Machado, fazem inscrições e recebem com café de boas vindas. 
Presença de líderes femininas tem sido constante nas Caravanas

Palestrante Sérgio Gatto e José Carlos Baixinho, 
presidente da Adefilp de Lençois Paulista.

Luiz Cavani é entrevistado pela Rede 
Vida de Televisão, que apresenta no 
Jornal da Vida, flashes da “3ª Cara-
vana da Inclusão, Acessibilidade e 
Cidadania”.

Slogan da 
Caravana é 

elogiado em Itapeva:

“Tudo na vida é uma 
questão de princípios. 
E o princípio de tudo 

é o seu apoio”.

Tania Mary, da equipe, comanda pes-
quisa que identifica o que pensam as 
pessoas com deficiência sobre a infra-
estrutura e projetos municipais.

Carlos Cruz, deputado Ulisses Tassinari, Sebastião Misiara, 
Luiz Cavani e Marcos André, secretário municipal.

Todos esbanjaram charme no desfile de modas inclusivo, sucesso nos eventos da 
Secretaria.

Deputado Ulisses 
Tassinari entrega livros 
de educação financeira, 

do professor Reinaldo 
Domingos, em Itapeva.

Diretora de comunicação Silvia Melo e o casal de 
anões, Katyuci e Paulo “Gigante”, ambos advogados 
no município.

Sérgio Gatto e Nei Gonçalves, vereador que batalhou pela 
caravana e defensor da causa na região de Itapeva.

EVENTOS
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Fim do 
Fator Previdenciário

O fim do fator previdenci-
ário voltou a ser defen-
dido em Plenário, no 

dia 08 de outubro, pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). O senador 
afirmou ter prometido aos elei-
tores com quem conversou du-
rante suas andanças pelo Rio 
Grande do Sul no período elei-
toral que voltaria à tribuna do 
Senado para defender o fim do 
fator e a implementação de uma 
política de valorização do apo-
sentado e pensionista.

Segundo Paim, o fim do fator 
previdenciário é um pedido unâ-
nime da população, não apenas 
de seu estado, mas de todo o 
país. Ele explicou que o fator 
“confisca” metade do salário 
do trabalhador brasileiro no ato 
de sua aposentadoria. A mulher 
perde em torno de 51% do valor 
enquanto o homem perde cerca 
de 40%.

Paim destacou que o Senado 
já aprovou o fim do fator previ-
denciário e a proposta agora 
está em análise na Câmara dos 
Deputados (PL 3.299/2008). O 
senador acrescentou que, du-
rante a campanha nos municí-
pios gaúchos, encontrou o pre-
sidente da Câmara, deputado 
Marco Maia, que lhe prometeu 
colocar a proposta em votação 
ainda este mês. ■

Univers i tár ios
com Deficiência

A quantidade de matrí-
culas de pessoas com 
deficiência na educa-

ção superior aumentou 933,6% 
entre 2000 e 2010. Estudantes 
com deficiência passaram de 
2.173 no começo do período 
para 20.287 em 2010 - 6.884 na 
rede pública e 13.403 na parti-
cular. O número de instituições 
de educação superior que aten-
dem alunos com deficiência 
mais que duplicou no período, 
ao passar de 1.180 no fim do 
século passado para 2.378 em 
2010. Dessas, 1.948 contam com 
estrutura de acessibilidade para 
os estudantes.

No orçamento de 2013, o go-
verno federal vai destinar R$ 11 
milhões a universidades fede-
rais para adequação de espa-
ços físicos e material didático a 
estudantes com deficiência, por 

meio do Programa de Acessi-
bilidade na Educação Superior 
(Incluir). O valor é quase quatro 
vezes maior em relação ao in-
vestimento deste ano, de R$ 3 
milhões. ■

Lins - Cineco

Um projeto chamado Ci-
neco leva cultura aos 
deficientes visuais de 

Lins. São 200 títulos exibidos 
de uma maneira diferente, com 
áudio-descrição, para ajudar no 
entendimento do filme. Na tela 
do cinema, a adaptação de um 
grande sucesso da literatura 
portuguesa.

Ensaio sobre a cegueira con-
ta a história de uma epidemia. 
De repente, pessoas começam a 
perder a visão e aos poucos todo 
mundo vai ficando cego. Os per-
sonagens da ficção vivenciam 
uma realidade que é o dia-a-dia 
de pessoas como o aposentado 
José da Silva Nunes. 

Ele é deficiente visual e foi 
ao cinema para assistir o filme 
“Ensaio sobre a cegueira”. Só 

que desse jeito especial. Todos 
têm que prestar atenção no 
áudio, que conta a estória sem 
precisar da imagem. “É muito 
especial, porque sem esse re-
curso a pessoa está ouvindo o 
filme, mas não sabe o que está 
acontecendo, agora com um 
narrador falando com a gente, 
é fácil localizar onde o persona-
gem está, o cenário, uma sala, 
um quarto. Achei muito interes-
sante”, conta o aposentado. ■

Lugar
Reservado

O governo federal fixou 
que, pelo menos, 1% 
dos espaços e assen-

tos dos estádios e ginásios de 
esporte das Olimpíadas de 2016 
deverá ser reservado a pessoas 
com deficiência. O percentual 
está previsto no Decreto 7.823, 

publicado dia 10 de outubro no 
Diário Oficial da União, atenden-
do parâmetros internacionais e 
do Comitê Paralímpico Brasilei-
ro.

O decreto determina ainda 
que a aprovação de financia-
mento público para os projetos 
dos Jogos Olímpicos estará con-
dicionada ao cumprimento das 
exigências.

De acordo com o decreto, 
os assentos e espaços para as 
pessoas com deficiência de-
verão ficar em locais com boa 
visibilidade e sinalizados, para 
se poder dar um   atendimento 
digno a essas pessoas, disse o 
presidente da Autoridade Públi-
ca Olímpica, Márcio Fortes. ■

A Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidên-
cia da República (SDH/

PR) divulgou no dia 16 de agos-
to o primeiro balanço oficial do 
Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - Viver 
sem Limite. Com apoio de téc-
nicos dos ministérios da Saúde, 
Educação, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
a ministra Maria do Rosário e 
o secretário nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Antonio José 
Ferreira, avaliaram como “po-
sitivo” o resultado obtido até 
aqui. O “Viver sem Limite” foi 
lançado em novembro de 2011 
(Decreto 7.612/2011) pela pre-
sidenta Dilma Rousseff e reúne 

ações de 15 ministérios, com 
investimentos da ordem de R$ 
7,6 bilhões até 2014. A coorde-
nação é da SDH/PR.

O plano tem quatro eixos 
de atuação: educação, saúde, 
acessibilidade e inclusão so-
cial. A maior parte das ações 
do Ministério está no eixo de 
inclusão social, como os Cen-
tros-Dia e as Residências In-
clusivas.

“Todas as iniciativas de mu-
dança, tanto no marco norma-
tivo quanto na pactuação com 
os estados, foram alcançadas 
nesse primeiro semestre de 
2012”, reforça a ministra.

 A íntegra do balanço apre-
sentado pela SDH/PR está no 
portal www.pessoacomdefi-
ciencia.gov.br ■

Catanduva - lança Selo
A prefeitura de Catandu-

va lançou o selo ‘Par-
ceiro da Inclusão’, que 

tem como objetivo identificar e 
divulgar os estabelecimentos 
que adotem praticam que pos-
sibilitem às pessoas com defici-
ência facilidades no acesso aos 
bens, serviços e produtos ofere-
cidos.

Os estabelecimentos que 
conquistarem o selo farão parte 
da ‘Rota Catanduva Acessível’, 
um mecanismo de divulgação 
através do site oficial da Pre-
feitura e da Imprensa Oficial do 
Município, que consiste em um 
mapa da cidade com a localiza-
ção de todos os Parceiros da In-
clusão de Catanduva.

Em Catanduva, estima-se 
em 30.000 o número de pesso-
as com deficiência e mobilida-
de reduzida. Com o crescente 
desenvolvimento da ciência e 
tecnologia aliada às políticas 
públicas, projetos e programas 
do Governo Federal, Estadual e 

Municipal, as pessoas com de-
ficiência e mobilidade reduzida 
passaram a ter mais oportu-
nidades de acesso a todos os 
serviços públicos (educação, 
esporte, lazer e trabalho), me-
lhorando sua qualidade de vida, 
gerando renda e aumentando o 
consumo. ■

ACESSIBILIDADE             TexTos: Jefferson BoTTe
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ENTREVISTA

Um programa do Go-
verno do Estado de 
São Paulo, coordena-

do pela Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho, o PA-
DEF- Programa de Apoio à Pes-
soa com Deficiência – atua na 
intermediação de mão de obra 
para as pessoas com deficiência 
no Estado. Integrante da grade 
dos seminários da “3ª Caravana 
da Inclusão, Acessibilidade e Ci-
dadania, Marinalva Cruz dirige 
o programa com extrema com-
petência. Ela é entrevistada pelo 
Jornal do Interior.

Quando foi criado?
Criado em 1995 o PADEF foi 

o primeiro programa de inter-
mediação de mão de obra im-
plantado, formalmente, no Sis-
tema Público de Emprego, para 
promover o acesso das pessoas 
com deficiência ao mercado de 
trabalho.

Como surgiu?
Da necessidade de oferecer 

informações técnicas aos cola-
boradores da SERT, trabalhado-
res com deficiência, emprega-
dores e a sociedade em geral, a 
fim de garantir o cumprimento 
da Lei 8.213/91, que determina 
no Art. 93 que empresas com 
100 (cem) ou mais funcionários 
reservem de 2% a 5% de seus 
cargos para beneficiários rea-
bilitados ou pessoas com defici-
ências.

Qual o objetivo?
Disseminar uma cultura que 

possibilite a construção de um 
ambiente social em que se esta-
beleçam condições igualitárias 
para todos, em contraposição 
às ideias preconceituosas e ex-

cludentes.

Qual o público-alvo?
Pessoas com deficiência físi-

ca, auditiva, visual, intelectual e/
ou múltipla a partir de 16 anos 
de idade e empresas de todos os 
segmentos.

Quais são os serviços 
oferecidos?

Trabalhador: Cadastro, 
orientação sobre laudo médico 
e mercado de trabalho, encami-
nhamento para vagas de empre-
go e/ou cursos de qualificação 
profissional, emissão de cartei-
ra de trabalho e habilitação do 
seguro desemprego;

Empregador: Pré-seleção e 
encaminhamento de trabalha-
dores com deficiência, dispo-
nibilização de salas para rea-
lização de processos seletivos, 
orientação para análise de fun-
ções, acessibilidade e estrutura 
do ambiente de trabalho; pa-
lestras de sensibilização sobre 
potencialidade e capacidade do 
público com deficiência, obser-
vando competências e adapta-
ções necessárias. 

Como participar?
As pessoas com deficiência e 

os empregadores interessados 
devem fazer cadastro gratuito 
no sistema online de interme-
diação de mão de obra “Empre-
ga São Paulo/Mais Emprego” 
Site: www.empregasaopaulo.
sp.gov.br, dirigir-se a um Posto 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), Poupatempo ou compare-
cer à sede do PADEF (Rua Boa 
Vista nº 170 – 1º Andar – Bloco 
04 – Centro – São Paulo/SP).

Quais os documentos 

necessários?
Candidato: RG, CPF, PIS, car-

teira de trabalho, laudo médico 
com o Código Internacional de 
Doenças (CID) e Audiometria (no 
caso de deficiência auditiva).

Empregador: CNPJ, Razão 
Social, endereço, nome e telefo-
ne do solicitante da vaga.

Quantas Pessoas com 
Deficiência foram inseridas no 
Mercado de Trabalho através 

do Programa de Apoio à 
Pessoa com Deficiência – 

PADEF?
Desde a criação até dezem-

bro de 2011 o PADEF ajudou 
mais de 12 mil pessoas com 
deficiência a conquistarem uma 
vaga no mercado de trabalho. 
(Ver quadro abaixo à esquerda)

Quantas pessoas foram inse-
ridas no Mercado de Trabalho, 

levando em consideração o 
gênero e o tipo de deficiência?

No período de agosto de 2008 
a setembro de 2011 as pessoas 
que apresentam o maior núme-
ro de empregabilidade são as 
pessoas com deficiência física 
e do sexo masculino, conforme 
quadro abaixo:

Onde obter mais informações?
Site: www.emprego.sp.gov.br
E-mail: padef@emprego.

sp.gov.br
Telefone: (11) 3241-7172 ou 

(11) 3241-7196. ■

PADEF AMPLIA 
A MÃO DE OBRA 
ACESSÍVEL

GRÁFICOS INTERATIVOS
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No seu quase meio sé-
culo de existência, o 
Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) tem 
sido pioneiro e o mais eficiente 
instrumento de inclusão social 
construído pelo setor privado. 
Numa sociedade em que a ati-
vidade econômica é realizada 
por este – que é a garantia da 
possibilidade de existência da 
plena liberdade de iniciativa dos 
homens – o CIEE é um mecanis-
mo facilitador do funcionamen-
to do “mercado de trabalho”, o 
mais importante de quantos são 
necessários para uma alocação 
eficiente da força de trabalho 
que constitui a própria socieda-
de.

Ao aproximar e facilitar o 
ajustamento entre as necessi-
dades das empresas e a possi-
bilidade de talentos gerados na 
escola, ele diminui os atritos e 
harmoniza o encontro. O “es-
tágio” é um verdadeiro “rito de 
passagem”, no qual o portador 
do conhecimento é transforma-
do no instrumento de promoção 
da sua prática.

Executa ainda o CIEE duas 
outras funções de máxima im-
portância. Primeira, a de dar 
oportunidade para que os talen-
tos com uma ou outra deficiên-
cia encontrem sua identidade 
dentro da sociedade e se entre-
guem a ela, sem o que jamais 
poderiam sentir-se úteis e exer-
cer plenamente a sua cidadania.

Segunda, a de ampliar o hori-
zonte dos jovens, explorando vi-
sões alternativas do “futuro das 
profissões”, elemento essencial 
na escolha da orientação que in-
fluenciará toda sua vida.

A importância do CIEE é ain-
da maior por que dando uma 
formação humanista aos seus 

“estagiários” previne as graves 
consequências do empobreci-
mento do homem pela divisão 
do trabalho.

Aprofundando a análise de 
A. Ferguson (“Essays on the 
History of Civil Society”, 1767), 
Adam Smith revelou os incon-
venientes implícitos na divisão 
do trabalho, condição necessá-
ria para o progresso econômico. 
Isso o deixou na paradoxal situa-
ção de colocar em dúvida o pro-
cesso civilizatório e o aperfeiço-
amento moral dos membros dos 
países engajados no desenvolvi-
mento econômico. Para Smith a 
“divisão do trabalho” levada ao 
seu extremo, transforma o ope-
rário especializado “tão idiota e 
ignorante quanto uma criatura 
humana possa tornar-se”.

Smith afirma na “Riqueza 
das Nações” (1776) que “a inte-
ligência do homem, suas pos-
sibilidades de es-
tabelecer ligações 
imaginárias entre 
as coisas, seus co-
nhecimentos e suas 
faculdades morais 
são profundamente 
prejudicadas pela 
divisão do trabalho 
que o torna inca-
paz”.

As relações en-
tre o crescimento 
econômico e a edu-
cação são extre-
mamente complexas, mas não 
pode haver dúvida, são relações 
profundas e decisivas. O de-
senvolvimento econômico é um 
fenômeno termodinâmico. Os 
países são, naturalmente, sobe-
ranos e territoriais (o que é meu 
é meu), seus habitantes são 
gregários (que não é meu, não 
é meu amigo) e imitadores (com 
convenções que facilitam suas 
decisões e revelam uma ten-

Mais de 1500 pessoas, 
incluindo conselhei-
ros, delegados, dire-

tores, membros de comissões 
e funcionários do CRECISP, 
estiveram reunidos em São 
Paulo, no último dia 6, para a 
realização do VI Encontro de 
Líderes.

Como nas outras edições, o 

evento teve como objetivo dis-
cutir as diversas atividades re-
alizadas pelos corretores par-
ticipantes em todo o Estado, 
unificando propostas e traçan-
do metas para o próximo ano. 
Divididos nos grupos da Coa-
pin, Jucon, Cefisp, Divulgação, 
Pesquisa, Loteamentos, Mu-
lher Corretora e Informática, 

JUSTIÇA

 

”

” Centro 
dá formação 
humanista a 

seus 
‘estagiários’

C I E E , EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
Por: Antonio Delfim Netto*

* Antonio Delfim Netto
Professor emérito da FEA-USP
Ex-ministro da Fazenda, Agricultura 

e Planejamento

dência á igualdade).O processo 
de desenvolvimento econômico 
reside da capacidade do país 
de capturar a energia dispersa 
na natureza em seu território e 
dissipá-la no consumo dos bens 
e serviços de que necessita para 
sua subsistência e sustentar 
sua dinâmica demográfica.

Todo esse processo é do-
minado pela acumulação do 
conhecimento na exploração 
dos recursos naturais que são 
sempre finitos. Numa socieda-
de fechada, sem relações com 
o exterior, esse fato é clara-
mente visível, mesmo quando 
a energia provém de fontes re-

nováveis. Primeiro, 
porque depois de 
utilizados, o recurso 
natural volta á  na-
tureza degradado, 
como é evidente na 
exploração agrícola 
medieval. Segundo  
porque a produção 
de um bem ou de 
um serviço produz 
uma quantidade 
proporcional de di-
óxido de carbono 
equivalente, o que 

degrada também o meio am-
biente.

Numa economia aberta, em 
que há troca com o mundo exte-
rior, a situação é análoga. O pro-
cesso de desenvolvimento pode 
ser um pouco mais eficiente, 
mas as mesmas restrições 
valem para o conjunto, o que 
significa que sem alterações 
estruturais o desenvolvimento 
global tem um limite físico con-

dicionado por mutações na di-
nâmica demográfica dos países, 
influenciada basicamente pela 
educação das mulheres e na 
eficiência no uso dos recursos 
naturais para aumentar a pro-
dutividade, e reduzir a relação 
CO2 equivalente/ por unidade do 
PIB, produzido, o que depende, 
basicamente, da educação, da 
pesquisa e da inovação.

A educação tem ainda um 
efeito significativo para a paz 
social, porque além de tornar 
mais eficiente e acelerar o pro-
cesso produtivo, ela diminui as 
distâncias naturais entre os ho-
mens, cujo efeito mais visível, 
mas não o mais importante, é 
reduzir as desigualdades de 
rendimentos. A teoria sugere e 
a experiência empírica confir-
ma, que as sociedades menos 
desiguais quando utilizam os 
“mercados” para a alocação dos 
fatores e dar liberdade de es-
colha ao consumidor, tendem a 
ser mais prósperas.

Toda essa discussão por mais 
importante que seja é extre-
mamente reducionista. É com 
a educação que o homem con-
quista a sua humanidade. O ho-
mem não é apenas um “fator de 
produção”. A sua eficiência na 
produção de sua subsistência, 
derivada da divisão do trabalho 
é o instrumento para deixar-lhe 
mais tempo livre para viver a 
sua humanidade. ■

CRECISP Membros de Grupos de 
Trabalho se reúnem na Capital

os participantes do Encontro 
assistiram às exposições dos 
preletores sobre o que está 
sendo desenvolvido em cada 
um desses segmentos e tive-
ram a oportunidade de sugerir 
novas ações visando resulta-
dos ainda melhores.

Paralelo aos workshops, 
conselheiros e delegados 

participaram de uma plená-
ria realizada pela Diretoria do 
CRECISP, e os funcionários 
administrativos assistiram à 
uma palestra motivacional.

Ao realizar a abertura do 
VI Encontro, o presidente do 
CRECISP, José Augusto Viana 
Neto, enfatizou a importância 
de uma reunião como essa. ■

“T                        emos o trabalho como 
nosso foco principal e 

tenho certeza de que todos os 
que compareceram, puderam 

perceber a seriedade e o 
comprometimento das 

discussões. Isso é muito 
positivo para o CRECISP e 

para toda a categoria”
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ELES FAzEM A DIFERENÇA 
ARTUR NOGUEIRA
A Câmara é a mais 
Econômica da RMC

Uma pesquisa realizada 
nas Câmaras Muni-
cipais das cidades da 

Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) e publicada no 
jornal Correio Popular, aponta 
Arthur Nogueira como a cidade 
mais econômica da região.

O estudo levantou o custo 
anual de cada habitante para 
manter o exercício Legislativo 
das Câmaras Municipais. Para 
manter o exercício do Legisla-
tivo do município, cada noguei-
rense pagou R$ 40,15 no ano 
passado. ■

LINS
Terreno para empresa de 
RECICLAGEM

A C â m a r a 
M u n i c i -
pal de Lins 

aprovou a conces-
são de um terre-
no a empresa Eco 
Solutions Soluções 
Ambientais, voltada 
à reciclagem e ao 
reuso de material de constru-
ção civil. O espaço, cedido pela 
prefeitura no período de trinta 
anos, mede 30 mil metros qua-

drados. Segundo a instituição, 
em um ano e meio será feito o 
tratamento de 50 mil toneladas 
de resíduos a cada 12 meses. ■

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Edição e impressão de CURRÍCULOS

A sala de Inclusão Digi-
tal, instalada na Câ-
mara Municipal de 

São José do Rio Preto, oferece 
acesso gratuito a computadores 
com internet para a população. 
Uma funcionária da Diretoria de 
Comunicação fica à disposição 
para auxiliar os usuários. 

Além de formatar seu currí-
culo, os usuários podem fazer 
pesquisa de empregos ou bus-
car alguma informação. Cada 
pessoa pode fazer uso da sala 
por 30 minutos e imprimir até 
três páginas por dia.

Além de oferecer acesso às 
informações contidas na inter-
net, a iniciativa do Legislativo 
leva em consideração a Lei da 
Transparência. Os internautas 
podem acessar no Portal da 
Câmara Municipal o formulário 
para solicitação de informa-
ções referentes à Lei Federal 
12.527/2011, que regula o aces-
so às informações de interesse 
público. ■

VALINHOS
Convocados pela SAÚDE

Motivados por 
um protesto 
pacífico re-

alizado em sessão da 
Câmara, os vereadores 
de Valinhos convoca-
ram membros da San-
ta Casa, da Secretaria 
Municipal da Saúde e do 
Conselho da Saúde com 
o objetivo de discutir 
diretrizes para melho-
rar o atendimento da 
saúde no município. Os 
manifestantes eram familiares 
e amigos do jovem Paulo Sa-
les Gomes Pereira, que morreu 
por infecção generalizada, após 

passar diversas vezes pelo 
CAUE - Centro de Atendimento 
de Urgência e Especialidades e 
Santa Casa. ■

SUMARÉ
CRECHE Durante todo o ano

O vereador Niraldo 
Ferreira de Siquei-
ra (PCdoB) é autor do 

projeto de Lei nº 136/2011 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
de abertura das creches muni-
cipais de maneira ininterrupta 
durante todo o ano, no municí-
pio. A proposta será apresen-
tada para votação pela terceira 
vez na Casa. 

Além disso, os legisladores 
também discutem o projeto de 
Lei n° 29/2009, de autoria do ve-
reador Toninho Mineiro (PMDB), 
que propõe autorizar o Executi-
vo a destinar recursos obtidos 

com a alienação de bens imó-
veis para implantação, preser-
vação e manutenção de áreas 
verdes no município. ■

SÃO CAETANO DO SUL
Distribuição de SACOS DE LIxO

O vereador Joel Fontes 
(PSD) sugere a admi-
nistração Municipal de 

São Caetano do Sul, que am-
plie o serviço de distribuição 
dos sacos de lixo recicláveis aos 
condomínios da cidade. “O re-
colhimento do lixo reciclável di-
retamente nas residências tem 
sido um sucesso.  Facilitou mui-
to para os munícipes, que antes 
saiam à procura dos containers 
para descartar seus recicláveis. 
Entretanto, os condomínios não 

recebem os sacos apropriados 
que são semanalmente distri-
buídos nas residências”, afirma 
o vereador. ■

PRESIDENTE PRUDENTE
Rua recebe ADEQUAÇÕES

A Rua Antônio Anselmo, 
no Jardim Santa Fé, 
em Presidente Pru-

dente, deve receber adequação 
e drenagem de águas pluviais. 
A solicitação é do vereador Al-
cides Seribeli (PTB).

Em período de chuvas, a 
água não tem para onde esco-
ar e invade as residências dos 
moradores deste local. “Exis-
te nesta via uma boca de lobo, 

mas a mesma não é suficiente 
para suportar tanta água”, ex-
plica.
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Transparência e Tecnologia a serviço do Mundo !

Gerar renda e chamar a 
atenção dos apaixona-
dos e admiradores das 

festas de peão para a impor-
tância da educação ambiental. 
Estes são alguns dos objetivos 
do projeto “Universo Bem Me 
Quer”, que alia diversão e cons-
cientização.

Por meio de ações baseadas 
nos três pilares da sustentabili-
dade – ambiental, econômico e 
social –, objetos, lixos, adere-
ços, entre outros itens que nor-
malmente são descartados nas 
festas country de todo o Brasil, 
tornam-se o sustento de muitas 
famílias. Criado em 2007, o pro-
jeto é desenvolvido pelo Instituto 
de Compromisso com o Desen-
volvimento Humano (ICDH) que 
fecha parceria com cooperati-
vas locais e realiza um conjunto 
de ações de coleta, separação 
e correta destinação dos mate-
riais recolhidos nos eventos.

Após o processo, a renda ob-
tida pela venda dos materiais 
é revertida para a própria coo-
perativa. De acordo com a co-
ordenadora do projeto, Kalinka 
Yoshioka, desde o início do tra-
balho mais de 500 toneladas 
de materiais foram reciclados. 
Além disto, dois mil catadores 
foram transformados em agen-
tes ambientais e mais de 10 mi-
lhões de pessoas conscientiza-
das. 

 “A principal importância do 
Universo Bem Me Quer é fazer 
com que os três pilares da sus-
tentabilidade aconteçam simul-
taneamente”, revela Kalinka.

Durante o trabalho, os agen-
tes ambientais recebem toda a 
estrutura necessária para au-
xiliar no trabalho: alimentação, 
uniforme, equipamentos de se-
gurança, kits de higiene, além 
de contar com o Lounge da Re-
ciclagem – espaço destinado 
para os trabalhadores fazerem 
a gestão de resíduos, coletados, 
assistir palestras motivacionais, 
possui área para descanso, 
massagem e até maquiagem, 
pois a iniciativa também tem 
foco na autoestima dos traba-
lhadores.

O Universo Bem Me Quer 
promove ainda a educação am-
biental baseada na sua frente de 
trabalho: “Recicle! Coloque essa 
ideia na cabeça”. Neste caso, o 
trabalho é realizado por meio da 
Usina de Reciclagem, Comitiva 
Consciente e Vídeo veiculado na 
área e fala do locutor, conta a 
coordenadora do projeto.

No primeiro caso, são reali-
zadas ações de educação am-
biental, seguindo o tema dos 
4R’s: repensar, reduzir, reutili-
zar e reciclar. Já por meio da Co-
mitiva Consciente uma equipe é 
destinada para orientar, divul-
gar e operacionalizar as ações 
do projeto durante os eventos. 
Por fim, no último exemplo ci-
tado, vídeos são transmitidos na 
arena e os locutores dão dicas 
de conscientização.

 “Nos eventos em que esta-
mos presente, conscientizamos 
e educamos ambientalmente 
crianças, adolescentes e adul-
tos em relação a importância do 
descarte e destino correto dos 
resíduos recicláveis. Também 
difundimos a cultura da coleta 
seletiva”, explica a coordena-
dora. “Incluímos, valorizamos e 
treinamos os catadores de ma-
teriais recicláveis, transforman-

do-os em agentes ambientais e, 
fazemos a gestão dos resíduos 
recicláveis gerados durante o 
evento. Com isto, proporciona-
mos renda a esses”, acrescenta.

Respeito aos animais
Outra frente de trabalho de-

senvolvida pelo Universo Bem 
Me Quer tem foco nos animais. 
Intitulada “Respeite os Animais! 
Toda Vida tem o mesmo valor”, a 
iniciativa mostra a importância 
do tratamento respeitoso com 
todos os seres vivos. Além dis-
so, incentiva o carinho com os 
animais. 

Segundo Kalinka, os jovens 
também estão entre as priori-
dades do projeto. Por isto, o tra-
balho “Repense. Consuma com 
responsabilidade” mostra aos 
comerciantes a importância de 
não vender bebidas alcoólicas 
para menores de idade. “Por 
meio das ações, também incen-
tivamos o consumo conscien-
te seja de álcool, alimentos ou 
compras”. 

O ICDH é uma associação 

sem fins lucrativos que reúne 
forças de várias empresas, en-
tidades e pessoas com objetivo 
de promover o desenvolvimen-
to humano em diversos âmbi-
tos. Sua finalidade é organizar, 
apoiar, incentivar e patrocinar 
atividades relacionadas dire-
ta ou indiretamente com a as-
sistência à criança, educação, 
formação profissional, cultura, 
música, informação, esporte, 
meio ambiente e com o desen-
volvimento de tecnologias so-
ciais, que vise melhorar as con-
dições de vida da comunidade e 
do meio ambiente. ■

Diversão e conscientização  
Ambiental nas festas country 
Por:  Juliana Franco
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Temos uma capacidade 
de esquecer fatos ro-
tineiros ou do passado 

com certa facilidade e isso é 
muito mais comum nos temas 
relacionados com o clima e o 
aquecimento global.

Recentemente, uma enorme 
seca nos Estados Unidos com-
prometeu a safra de trigo mun-
dial. 

Em São Paulo ficamos mais 
de 60 dias sem chuva em ple-
na “terra da garoa”, fato que 

entupiu os hospitais 
e postos de saúde, 
principalmente, com 
crianças e idosos, 
mas todos sentiram 
esse efeito a ponto de, 
na primeira garoazi-
nha depois da estia-
gem, ouvimos as pes-
soas, especialmente, 
nas regiões menos 
arborizadas, saindo 
nas janelas e gritan-
do “Chuuuuuuvaaa-
aa!!!!” como se fosse 
um gol brasileiro em 
final de Copa do Mun-
do! Dois dias depois 
de chover bastante, a 
chuva se foi, entra a 
primavera e vem um 

frio inacreditável – li um post 
no Facebook- que estava tão 
frio que havia “periguete” an-
dando de calça!

Nesse período eu estava em 
Belém, no Pará, onde a tem-
peratura em média era 32º.  E 
aquela lenda de que chove to-
dos os dias na mesma hora, já 
não é mais verdadeira. Duran-
te a minha estada, um dos dias 
choveu duas vezes e ficamos 
dois dias sem chuva.

Recentemente, o prêmio 

nobel da paz e vice-presidente 
dos EUA, Al Gore, um mago da 
sustentabilidade, (recomen-
do assistir o filme dele “Uma 
verdade Inconveniente” ) num 
evento em São Paulo, ao lado 
do Prof. José Goldemberg, ex-
ministro de ciência e tecnologia 
e secretário de meio ambiente 
de São Paulo, afirmou taxati-
vamente que as indústrias do 
petróleo e carvão financiam fal-
sas pesquisas de cientistas que 
apresentam resultados onde o 
aquecimento global não é pre-
ocupante.

E citou como exemplos dos 
efeitos do aquecimento global 
algumas tragédias naturais 
dos últimos meses na Índia, na 
Rússia, EUA e Brasil.

Diariamente são lançados 
cerca de 90 milhões de tonela-
das de CO2 e outros gases na 
atmosfera, que provocam os 
gases de efeito estufa.

Enquanto isso nossos líde-
res políticos falam em crise e 
prometem soluções que não 
cumprem, ou pior ainda, nem 
se preocupam com nada disso. 

E mais, tem Prefeito que in-
centiva a população a se loco-
mover utilizando bicicleta, gas-
tando uma verdadeira fortuna 

em propaganda e nem ciclovia 
a Cidade tem! Aí um morre e o 
culpado é o automóvel. Aliás, 
se os procuradores de justiça 
prestarem atenção, certamente 
arrolariam o Prefeito no inqué-
rito, só não sei se por homicídio 
doloso ou culposo...

O fim do ano vem chegando, 
as chuvas de verão também e 
posso apostar que as notícias 
de tragédias dos anos ante-
riores irão se agravar. Bruxo? 
Não, observador!

Aos novos Prefeitos e Ve-
readores que estão chegando, 
que para nós é a liderança mais 
importante desse País, a popu-
lação pede uma ação local con-
tundente, pensando global. 

E se precisar, estamos aqui 
para colaborar. ■

Por: Sérgio Cintra

Sérgio Cintra
uvesp@ambientalms.com.br

O TEMPO ESTÁ LOUCO 
OU SOMOS NÓS?! 

Ilha Solteira

Projeto Floresta Urbana
Alguns trechos de ruas 

de Ilha Solteira terão 
árvores em ambos os 

lados, com a finalidade de for-
mar um corredor verde. O pro-
jeto “Floresta Urbana” faz parte 
do programa Município Verde 
Azul, da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente. Uma rua bem 
arborizada pode reduzir em até 
10 graus o calor ambiente, além 
de aumentar a umidade relativa 
do ar em mais de 20%. ■

Jaboticabal

Plantio de 1500 mudas
No início de outubro, a 

prefeitura de Jabotica-
bal realizou mais uma 

etapa do projeto Córrego Vivo – 
35 alunos de uma escola muni-
cipal plantaram 1500 mudas na 
propriedade da família Bedore.

De acordo com o secretário 
de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Sérgio Nakagi, 
em 2012 foram plantadas cerca 
de 8 mil mudas. O projeto Cór-
rego Vivo é realizado desde 2009 

- neste período, mais de 30 mil 
mudas de diferentes espécies 
foram plantadas. ■

Mogi das Cruzes

Técnicos vão ao Japão

Dois representantes da 
prefeitura de Mogi das 
Cruzes viajara para 

Toyama, na primeira quinze-
na de outubro, para conhecer 
o trabalho realizado na cidade 
japonesa com a coleta seletiva e 
reciclagem de lixo. A viagem faz 
parte do convênio assinado en-
tre os dois municípios e a Agên-
cia de Cooperação Internacional 
do Japão (Jica) para o desenvol-
vimento do Projeto de Promoção 
da Reciclagem do Lixo em Mogi 
das Cruzes.

Os diretores André Sarai-
va, da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, e José 

Roberto Elias Rodrigues, da 
Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos, permanecerão na 
cidade japonesa até o dia 3 de 
novembro. Os mogianos conhe-
cerão todo o processo de coleta 
de lixo de Toyama, desde o des-
carte pela população até o pro-
cesso de reaproveitamento do 
material, passando por estrutu-
ras e equipamentos utilizados.

Atualmente, a coleta seletiva 
atende 70% da área urbana de 
Mogi das Cruzes. A cidade tam-
bém conta com dois Ecopontos, 
além da Operação Cata-Tran-
queira, que recolhe materiais 
inservíveis. ■
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CIDADE CIDADÃO�
MORRO AGUDO

INAUGURADO 
CENTRO PARA IDOSO

O p r e f e i t o 
de Mor-
ro Agudo, 

Gilberto Barbeti 
(PT), inaugurou o 
Centro de Convi-
vência do Idoso 
(CCI). O espaço foi 
criado especial-
mente para a ter-
ceira idade desen-
volver atividades 
físicas e culturais. 

O antigo prédio “Soma” foi 
adequado e reformado, com 
a substituição do telhado e do 
piso, ampliação dos sanitários 

e cozinha. Uma piscina aqueci-
da para atividades recreativas 
e de duas academias também 
foram instaladas. ■

A Unidade Básica de 
Saúde “Dr. Teruo 
Nakano”, no bairro 

Nossa Senhora das Graças, foi 
inaugurada no início de outu-
bro, em Guara. A obra contou 

LIMEIRA

DESEMBARGADOR ANUNCIA 
INSTALAÇÃO DE VARA FEDERAL 

A instalação da 
Vara Federal 
em Limeira 

foi anunciada no início 
de outubro, pelo De-
sembargador Federal 
Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 
3ª Região, Dr. Newton 
de Lucca, acompanha-
do do prefeito Orlando 
José Zovico.

Segundo o diretor 
do Fórum, o juiz Mário Sérgio 
de Menezes, o município tem 
tamanho, poder econômico, po-
der político e posição estratégi-
ca para receber a Vara Federal. 
Atualmente existem cerca de 16 
mil processos que deixarão de 
ser julgados pela Justiça Esta-
dual para serem julgados pela 
Justiça Federal.

Uma casa na região central 
foi oferecida pela prefeitura 
para a implantação. Foi dispo-

nibilizado também o Palacete 
Tatuibi – prédio tombado como 
patrimônio histórico, que deve 
entrar em processo de restau-
ração para abrigar a Vara em 
um segundo momento. 

Durante esse período, um 
edifício deve ser construído es-
pecificamente para a Vara Fe-
deral em uma área de 10 mil 
metros quadrados, doada pela 
administração municipal, no 
Anel Viário. ■

JAÚ

PREFEITURA ENTREGA PRÉDIO 
DE ENSINO INFANTIL

O prédio de ensino infan-
til do Complexo Inte-
grado para o Desenvol-

vimento Educacional (CIDE) foi 
entregue em Jaú, no início de 
outubro. O espaço tem seis sa-
las para creche, quatro salas de 
maternal, seis salas de berçário 
e uma brinquedoteca.

O Complexo vai assistir 500 
crianças de 0 a 5 anos. Ao todo, 
foram investidos cerca de R$ 7 
milhões para a construção da 
primeira fase – as obras são re-
alizada em três etapas. 

A primeira corresponde ao 
ensino infantil. A segunda eta-
pa será o complexo esportivo, 
que terá duas quadras cober-
tas, piscina semi-olímpica e 
vestiário. Na etapa final serão 
entregues o auditório e o prédio 
do ensino fundamental, com 10 
salas, quatro salas de atividade, 
uma biblioteca e uma sala de 
informática. Quando concluído, 
atenderá 1500 alunos. O inves-
timento total da obra é de R$ 21 
milhões. ■

FRANCA

PREFEITURA ENTRA OBRAS DA  
CRECHE MIRAMONTES

No início de outubro, a 
administração muni-
cipal de Franca en-

tregou as obras de reforma e 
ampliação da creche “Casa 
Maternal de Miramontes”. 

O trabalho custou aos co-
fres públicos R$ 461,8 mil. A 

unidade ganhou duas 
novas salas, uma para 
maternal e outra para 
mini-grupo para rea-
lização de atividades 
com as crianças. Além 
disso, foram constru-
ídas uma área de ser-
viço, lavanderia, sani-
tários para crianças, 
para funcionários e de-
ficientes físicos. A obra 
também contemplou a 

implantação de todos os dispo-
sitivos de acessibilidade, como 
piso tátil, rampas, corrimão, 
entre outros. 

Antes da ampliação, 50 
crianças eram atendidas, de 
dois a quatro anos. Agora uni-
dade atende 70 crianças. ■

ITáPOLIS

CURSO DE INFORMÁTICA 
PARA JOVENS E IDOSOS

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social de Itápo-
lis promoveu curso de 

informática para pessoas da ter-
ceira idade e para os jovens que 
participam dos Programas de 
Transferência de Renda da Se-

cretaria. Para o grupo com mais 
experiência de vida, as aulas ser-
viram para inserí-los no ambien-
te digital. Já os jovens puderam 
se capacitar ao longo dos seis 
meses do curso para ingressar 
no mercado de trabalho. ■

GUARá

INAUGURADA UBS 
“TERUO NAKANO” 

com o apoio do deputado fede-
ral Arlindo Chinaglia (PT) que 
também colabora com a cons-
trução de mais uma PSF, por 
meio do repasse de R$ 500 mil 
ao município. ■
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A fala tranquila e o sor-
riso estampado no 
rosto de Cláudio Geo-

vani Porfírio, 42 anos, não dei-
xa transparecer o turbilhão de 
emoções pela qual ele passou 
nos últimos sete anos. Em 2005, 
o paciente do Hospital das Clí-
nicas da Universidade de São 
Paulo (USP) descobriu que pre-
cisaria de um novo rim e travou 
uma luta pela vida. Porfírio foi 
incluído na longa fila de espera 
por um doador.

Na época, teve que abando-
nar o emprego como balconista 
em uma farmácia e, dedicar-
se, três vezes por semana, as 
sessões de hemodiálise – cada 
uma com duração aproxima-
da de quatro horas. Natural de 
Igarapava (SP), viajava quase 50 
quilômetros para realizar o tra-
tamento em Uberaba (MG).

A notícia de um doador com-
patível foi dada por telefone. “A 
sensação deve ter sido a mesma 
de quem descobre que ganhou 
na mega sena. Nunca perdi a 
esperança, sempre soube que ia 
conseguir”, conta.

O caso de Porfírio não é ex-
ceção. É alto o índice de nega-
ção dos familiares à doação de 
órgãos e tecidos, de acordo com 
o coordenador do programa de 
doação de órgãos e tecidos da 
região de Ribeirão Preto, o mé-
dico Jeová Nina Rocha. 

No primeiro semestre de 
2012, 1.300 potenciais doadores 
foram notificados no Estado de 
São Paulo. Deste total, apenas 
398 tornaram-se doadores efe-
tivos – 146 tornaram-se doado-
res de múltiplos órgãos,  segun-
do informações da Associação 
Brasileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO). “Hoje, em São 
Paulo, 10.659 pacientes espe-
ram por um rim, mas até o início 
da última semana de setembro, 
apenas 917 transplantes foram 
realizados em 2012. No caso de 
fígado, 1.052 pessoas esperam 
um transplante, e 347 foram fei-

tos”, revela Rocha, que acres-
centa: “nós tivemos um avanço 
tecnológico muito grande nos 
últimos 30 anos na área, apesar 
disto, não conseguimos atender 
a demanda”.

Mesmo com os avanços, o 
número não atende a demanda. 
Até junho deste ano, 10.289 pa-
cientes aguardavam na lista de 
espera por um órgão doado no 
Estado de São Paulo, aponta os 
dados das Centrais Estaduais 
de Transplantes – o tempo mé-
dio de espera por transplante 
na federação gira em torno de 
31 meses para rins; sete meses 
para fígado; seis meses para co-
ração; e dez dias para córnea.

Uma pesquisa realizada no 
Brasil pela ABTO identificou 
4.079 potenciais doadores de ór-
gãos e tecidos no país de janeiro 
a junho deste ano. Deste núme-
ro, apenas 1.217 se tornaram 
efetivos. A recusa dos familiares 
é a principal barreira na hora da 
doação. 

Durante o levantamento, 63% 
dos entrevistados não aceitaram 
doar por não conhecer o desejo 
do paciente. “Em setembro, nós 
tentamos viabilizar 10 doadores, 
mas só conseguimos a concor-
dância da família em dois casos. 
O que ocorre é que a legislação 
determina que a família deci-
da por doar ou não os órgãos”, 
conta o médico. “Há anos, foi 
implantado um programa em 
que as pessoas colocavam em 
seus documentos se são ou não 
doadoras. Mas, muitas informa-
ções registradas eram falsas. 
Por isto, a iniciativa foi anulada 
e, quem decide são os familia-
res” acrescenta.

A cirurgia de Cláudio Porfírio 
foi realizada no dia 10 de setem-
bro. Ele ainda está internado no 
Hospital das Clínicas, sem pre-
visão de alta – o paciente deve 
passar por exames inclusos no 
pós-operatório. Mas, já tem pla-
nos para quando deixar a unida-
de. “Vou aproveitar minha espo-
sa, meu filho de 19 anos e vou 
viajar muito. Os sete anos de 
hemodiálise foram como se eu 
estivesse em uma prisão. Agora, 
serei livre, quero sair muito, co-
nhecer muitas coisas, ser livre 
e viver. Passei a ter duas datas 
de aniversário: a minha data de 
nascimento mesmo e o dia da 
minha cirurgia”, finaliza.

CONSCIENTIZAÇÃO
Na semana em que se come-

morou o Dia Nacional do Doador 
de Órgãos e Tecidos – 27 de se-
tembro – a Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto (EERP), 
da Universidade de São Paulo 
(USP), promove uma discussão 
sobre o tema. Segundo a profes-
sora Renata Cristina de Campos 
Pereira Silveira, este é o tercei-
ro ano que a atividade ocorre e, 

Doação de órgãos, falta CONSCIENTIZAÇÃO

Por: Juliana Franco

o objetivo é esclarecer a popu-
lação a necessidade do diálogo 
em ambiente familiar.

 “Hoje, não bastar constar 
no documento que a pessoa é 
doadora. Quem decide é a famí-
lia, por isto, eles devem saber a 
vontade do doador. Muitas ve-
zes, é difícil para os familiares 
entenderem a morte encefálica. 
Tentamos mostrar que existe 
uma equipe especializada para 
diagnosticar o caso, que é ir-
reversível”, explica Renata. “É 
fundamental para a pessoa que 
quer doar, informar a vontade a 
família”, complementa.

A autônoma Sandra Maria 
Hernandez Martins, 49 anos, já 
avisou o marido e os filhos so-
bre a sua vontade. “Sempre quis 
doar meus órgãos. Ninguém da 
minha família precisou da doa-
ção, mas acho importante salvar 
outras vidas. Se podemos 
ajudar outras pessoas, por-
que não fazer?”, questiona.

O coordenador do progra-
ma de doação de órgãos e 
tecidos da região de Ribeirão 
Preto, o médico Jeová Nina 
Rocha, explica que “muitas 
vezes o que falta é um diá-
logo dos doadores em po-
tencial com suas famílias. 
Elas não concordam com a 
doação porque só pensam 
no assunto no momento do 
comunicado da morte do pa-
rente”.

O médico enfatiza que os 
possíveis doadores não ne-
cessitam deixar um docu-
mento oficial manifestando a 
intenção de doar os órgãos. 
“Basta que esse anseio seja de 
conhecimento da família, já que 
é difícil dizer sim quando nin-
guém sabe o desejo da pessoa 
falecida”, finaliza.

PREMIAÇÃO
A Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo premiou os 
hospitais e equipes que mais 
contribuíram, neste ano, para o 
incentivo da doação de órgãos, 
bem como as que se destaca-
ram na realização de transplan-
tes. A homenagem aconteceu no 
último dia 27 de setembro, Dia 
Nacional da Doação de Órgãos e 
Tecidos, na capital paulista.

As instituições foram premia-
das pelos resultados obtidos en-
tre os meses de janeiro e agosto 
de 2012. Dentre os hospitais que 
mais realizaram transplantes, 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein se destacou nas cirurgias 
de fígado, com 105 procedimen-
tos realizados de janeiro a agos-
to. No interior, o destaque ficou 
para o Hospital das Clínicas da 
Unicamp, que realizou 27 trans-
plantes no período. 

No caso dos transplantes de 
coração, o Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas da ca-

pital foi a unidade de maior des-
taque na região da Grande São 
Paulo, com 23 procedimentos. 
No interior, o Hospital das Clí-
nicas da Unicamp foi a principal 
unidade, com nove procedimen-
tos feitos no período. 

Dentre os transplantes iso-
lado de pâncreas, o Hospital 
Bandeirantes se destacou na 
capital com nove procedimentos 
na Grande São Paulo. Já no caso 
de pâncreas e rins (transplante 
simultâneo), o Hospital do Rim 
e Hipertensão, da Escola Pau-
lista de Medicina, liderou o nú-
mero de procedimentos, com 19 
cirurgias. No interior, o Hospital 
das Clínicas de Botucatu foi o 
que mais realizou transplantes 
de pâncreas e rins: quatro ao 
todo. 

No caso dos transplantes iso-
lados de rim, o Hospital do Rim 

e Hipertensão, da Escola Paulis-
ta de Medicina também venceu, 
com 431 procedimentos. O Hos-
pital das Clínicas da Unicamp foi 
o vencedor em número absoluto 
de transplantes de rins no inte-
rior, com 59 registros. Dentre 
os transplantes de pulmão, o 
Hospital das Clínicas da FMUSP 
liderou na capital, com 18 pro-
cedimentos. 

Sobre os dados de transplan-
tes de córnea, na Grande São 
Paulo, o Hospital de Olhos Pau-
lista alcançou o maior número 
de pacientes, com 150 procedi-
mentos. No interior, o Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba foi 
o grande destaque, com 1.502 
transplantes. 

O Estado de São Paulo atin-
giu, em 2011, a taxa média de 
20,5 doadores de órgãos por 
milhão de população. Trata-se 
do melhor índice do Brasil, si-
milar, inclusive, ao de países de 
primeiro mundo, como a França 
(23,8) e Itália (21,6).

Na Região Metropolitana da 
Grande São Paulo, a taxa média 
é de 29 doadores por milhão de 
população, próximo à taxa da 
Espanha, modelo de sistema de 
transplantes para o mundo. ■
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ANDANÇAS þ

17 OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO
ADAMANTINA

Adamantina soma, hoje, 
17 obras em anda-
mento, o que gera um 

investimento de R$ 4,5 milhões 
em recursos dos Governos Fe-
deral, Estadual e Municipal. 
São três creches em constru-
ção, que terão capacidade para 
atender quase 300 crianças. 

Além disso, há as constru-
ções de quatro novos Centros 
Comunitários. A saúde tam-
bém ganha atenção especial 
com a construção da UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
24h e mais duas Unidades de 
Atendimento da Saúde, dentro 
do Programa Saúde da Família.

Na área de esporte e lazer 
estão praticamente prontas as 
construções do Campo de Ma-
lha e Bocha e a cobertura da 
quadra do Conjunto Habitacio-
nal Mário Covas. A Biblioteca 
e Anfiteatro Municipal, o mais 
importante espaço cultural da 
cidade, ganham melhorias. 

A construção do Centro 
de Convivência da Juventu-
de, também está na fase de 
acabamento da obra. Por fim, 
duas novas pontes estão em 
construção: a ponte do Córre-
go Tocantins nas proximidades 
da Usina de Lixo, e a ponte do 
Córrego do Caldeiras. ■

ALUNOS RECEBEM NETBOOKS
BARRETOS

Por meio da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, Esportes e Lazer, 

a prefeitura de Barretos entre-
gou 4 mil netbooks aos alunos 
das escolas municipais para uso 
em casa, mediante um termo de 
compromisso por parte da famí-
lia. A iniciativa faz parte do Pro-
grama Um Computador por Alu-
no (Prouca), do Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento da Edu-
cação, para que estados e mu-
nicípios possam adquirir com-
putadores portáteis novos para 
uso das suas redes públicas de 

educação básica. O Programa 
busca aliar a necessidade de in-
formatização da educação bra-
sileira e o acesso a tecnologia 
de informática. ■

PARQUE ECOLÓGICO COMPETA 36 ANOS
SÃO CARLOS

Em outubro, o Parque 
Ecológico de São Car-
los completa 36 anos 

e, o presente veio em forma de 
nascimento do 20º Mico Leão 
Dourado, espécie ameaçada da 
Mata Atlântica, e que no local 
se reproduz com regularida-
de. O parque mantém três das 
quatro espécies de micos leões, 
o “Dourado”, o “Cara Doura-
da”, natural do sul da Bahia e o 

“Preto”, um dos primatas mais 
ameaçados do planeta, que 
também já se reproduziu em 
São Carlos.

Os micos leões dourados do 
Parque Ecológico fazem parte 
de um amplo programa inter-
nacional para a conservação 
dessa espécie, envolvendo de-
zenas de instituições. Fundado 
em 1976, o local tem uma das 
mais interessantes histórias 
de zoológicos do Brasil. A área 
foi uma fazenda que depois se 
transformou em área públi-
ca com a captação de água do 
Espraiado, fundada no início do 
século passado. Ainda em bom 
funcionamento, o local foi pisci-
na pública, abrigou um estande 
de tiro do Tiro de Guerra e, pos-
teriormente, sediou uma funda-
ção que deu os primeiros pas-
sos para a instalação do Parque 
Ecológico. ■

CAPITÃO MODESTO É O MAIS VOTADO
BROTAS

O vereador e diretor da 
Uvesp, Capitão Modes-
to Salviatto Filho, de 

Brotas, foi o legislador mais vo-
tado da cidade – com 915 votos, 
mais que o dobro se comparado 
aos votos do 2º colocado. Obteve 
7,04% dos votos, o que propor-
cionalmente o fez um dos verea-
dores mais votados do Estado. ■
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ANTIGA UBS DÁ LUGAR A NOVA CRECHE
FRANCO DA ROCHA

A antiga Unidade Bási-
ca de Saúde de Fran-
co da Rocha está em 

reforma e, no local deverá ser 
instalada uma nova creche. No 
local, também funcionará uma 
unidade do CRAEE (Centro de 
Recursos e Apoio à Educação 
Especial). A nova creche abri-

gará 400 alunos e atenderá em 
média 280 pessoas/mês na uni-
dade do CRAEE. ■

70% UTILIZA A INTERNET GRÁTIS
MENDONÇA

Há quase 8 anos, a cida-
de de Mendonça ofe-
rece internet gratuita 

para toda a população. O muni-
cípio serviu de exemplo para as 
cidades da região, por ser uma 
das primeiras a implantar este 
serviço. Neste ano, foram insta-
lados quatro equipamentos de 
acesso a internet para a melho-
ria do sinal nos bairros rurais. 
Quando iniciou o projeto, eram 
apenas 2 megabytes, mas com 
o aumento da população foram 
implantados este ano cerca de 
25 megabytes. ■
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TURISMO             TexTos: Juliana francoT

Distante 180 quilôme-
tros da capital, Santo 
Antônio do Pinhal re-

cebe os visitantes com o clima 
agradável da Serra da Manti-
queira, cachoeira e belos mi-
rantes onde são favoráveis os 
esportes de aventura. Entre os 
destaques estão o Pico Agudo, 
a Estação Eugênio Lefréve e a 
Praça do Artesão.

Para começar o passeio nas 
alturas, uma opção é ir até o 
Pico Agudo. Do alto dos seus 
1.700 m, é possível ter uma vis-
ta privilegiada do Vale do Pa-
raíba e também saltar de asa 
delta. Outro local é o Mirante de 

Nossa Senhora Auxiliadora, que 
também permite uma visão dos 
entornos da cidade.

Um dos pontos mais visi-
tados é a Cachoeira do Lajea-
do. Possui uma queda de 18 m 
que forma uma piscina natural 
em meio às pedras, ótima para 
o banho. Já a Igreja Matriz de 
Santo Antônio foi construída em 
1836. 

A Estação Eugênio Lefréve, 
mais conhecida como Estação 
do Bondinho, é um ponto de pa-
rada de um passeio interessan-
te. O bonde parte de Campos do 
Jordão, percorre 14 km e chega 
a Santo Antônio do Pinhal. ■

Unidos pela 
FÉ e tradição 

Até o final do ano, esti-
ma-se que 15 milhões 
de fiéis participem do 

Circuito Religioso em Apareci-
da, Cachoeira Paulista e Gua-
ratinguetá. São três pequenas 
cidades, que reúnem a tradição 
e a fé de milhões de pessoas. 

Localizadas no Vale do Para-
íba, fazem parte do Circuito Re-
ligioso. Neste mês, por conta da 
festa da padroeira, Nossa Se-
nhora Aparecida, os municípios 
veem sua população triplicar. 
Ao longo do caminho, podem 
ser avistados homens, mulhe-
res e crianças de bicicleta, a pé, 
a cavalo ou mesmo carregando 
cruzes para agradecer uma 
graça alcançada. Margeada pe-
las Serras da Mantiqueira e do 
Mar, a região é rica em ativida-
des turísticas, além das igrejas 
e dos centros de peregrinação.

Aparecida, cidade de 35 mil 
habitantes, está distante 188 

quilômetros da capital paulis-
ta. Seu turismo gira em torno 
da gigantesca basílica nova de 
Aparecida. A menos de 30 qui-
lômetros de Aparecida está a 
cidade de Guaratinguetá, que 
detém a Rota Franciscana - Frei 
Galvão, do Programa Caminha 
SP, da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo. O ca-
minho tem 818 quilômetros.

A cidade é outro ponto de 
peregrinação religiosa na Via 
Dutra. Os fieis encontram a 
casa onde nasceu e viveu Santo 
Antônio de Sant´Anna Galvão, o 
Frei Galvão. 

Cachoeira Paulista, recebe, 
anualmente, cerca de 2 mi-
lhões de pessoas que buscam 
a fé e a religião na comunidade 
Canção Nova, no Santuário Na-
cional de Santa Cabeça, entre 
outras igrejas na cidade, como 
as de Santo Antonio e de São 
Sebastião. ■

SÃO BENTO DO SAPUCAí

Esportes Radicais  
e belas paisagens

Com trilhas, cachoeiras 
e escalada, São Ben-
to do Sapucaí é uma 

boa opção para os turistas que 
buscam belas paisagens e es-
portes de aventura. Distante 
175 quilômetros de São Paulo, 
a cidade está localizada na Ser-
ra da Mantiqueira e se destaca 

também pela cultura 
quilombola e o Monu-
mento Natural Estadual 
da Pedra do Baú.

A Cachoeira do Toldi 
impressiona com a be-
leza de sua queda. Já 
na Cachoeira dos Amo-
res, é possível relaxar e 
recarregar as energias 
nas águas frias.

Na cidade, é difícil 
não se encantar com 
a Igreja Matriz de São 
Bento. A construção, 
do século 19, feita por 
escravos em taipa de 
pilão, possui em seu 
interior um rico acervo 
de pinturas, afrescos e 

telas sacras.
O turista que preferir pode 

ainda passar um final de se-
mana no Bairro do Canta Galo 
para conhecer mais do turis-
mo rural. Durante o período, a 
comunidade acolhe o visitante 
que pode andar a cavalo, fazer 
trilhas e desfrutar da hospeda-
gem. ■

Santo Antonio do Pinhal 
e o charme da serra   




